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U m dos grandes anseios dos gestores e estudiosos da área de segurança
pública será atendido por uma solução tecnológica que promete revoluci
onar o diagnóstico e execução de políticas de segurança em âmbito naci
onal. Tratase do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública,

Prisional e sobre Drogas (Sinesp), desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro) para o Ministério da Justiça.

O Sinesp disponibilizará online os números dos crimes mais comuns, facilitando o
diagnóstico e a tomada de decisão na política imediata e de continuidade de seguran
ça pública. O projeto prevê a integração do Sinesp com sistemas estaduais de segu
rança, já que são os Estados que realizam os registros criminais, e ainda disponibilizará
um software padrão para as unidades da federação que não tiveram uma solução pró
pria para o setor da segurança.

Na matéria de capa desta edição da revista, você poderá acompanhar como Serpro
e Ministério da Justiça firmaram uma parceria sólida para este trabalho e conhecer as
tecnologias que darão suporte a esse grande sistema. A expectativa do ministério é
que a padronização dos registros dos crimes e a produção de estatísticas unificadas
darão a base para construção de um retrato da segurança pública jamais feito no Bra
sil. Com apoio da tecnologia, as novas políticas voltadas para o setor poderão ser cada
vez mais eficientes.

Nesta edição da Tema, você ainda poderá conhecer o projeto de nuvem do Serpro.
O novo negócio terá início com a modalidade “Infraestrutura como Serviço”, pela qual
o cliente poderá contratar uma infraestrutura de hardware e software facilmente pela
internet. Nesse modelo de contratação, o tempo de entrega de servidores será reduzi
do de 8 dias para 5 minutos. Quem mais ganha com o modelo são os clientes, que
passarão a contar com elasticidade na entrega de recursos e a pagar somente pelo que
for utilizado efetivamente.

Ainda nas próximas páginas, você ficará por dentro de mais novidades do mundo
da tecnologia. Uma delas são as perspectivas do Programa Cidades Digitais, que im
plementa soluções de TI para melhorar a gestão pública de pequenas cidades do país.
E você conhece o eSocial? Esse é o novo portal desenvolvido pelo Serpro, que unificará
o envio de informações pelo empregador brasileiro em relação aos seus empregados.
Confira também como a tecnologia está fazendo a diferença nas comunidades pacifi
cadas do Rio de Janeiro, na matéria da seção Páginas Verdes.

Foto: Arquivo Serpro



SUMÁRIO

Sinesp
Serpro desenvolve sistema que
consolidará estatísticas da
criminalidade no país

Portal eSocial
Desenvolvida pelo Serpro,
ferramenta já permite gerar
documentação para
trabalhador doméstico

Discussão www
Especialistas debatem sobre o
tamanho da grande rede e a
dimensão da “deep web”

16

18

30



Memória ITR
Relembre a história e evolução
das tecnologias por trás do
Imposto Territorial Rural

Serpro na
nuvem
Saiba como a cloud computing
pode revolucionar os negócios
da empresa

Discussão www
Especialistas debatem sobre o
tamanho da grande rede e a
dimensão da “deep web”

Cidades
Digitais
Saiba como esse programa do
governo apoia a
modernização de pequenos
municípios

34 -Arte Digital
Como se mistura música com software livre?

26 - BuscaLeg
Conheça a solução que permite pesquisa nos portais
legislativos de todo o país

42 - Páginas Verdes
Projeto utiliza lixo eletrônico como material
didático em comunidades pacificadas

6 - Entrevista
Secretária de Inclusão Digital, Lygia Pupatto
destaca resultados dos últimos dois anos

38 - Artigo
Serpro investe em programa de memória
institucional para preservar a história da empresa

9 - Opinião
Se há parcerias, mobilização e crédito, por que
investimento em inovação não decola no país?

28 14

44



Foto: Arquivo Serpro

Qual é a principal missão da Secretaria de Inclusão
Digital (SID)?

A Secretaria de Inclusão Digital (SID) tem como missão
promover a expansão do acesso qualificado às Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), especialmente entre as popu
lações que vivem em cidades pequenas e médias, em regiões re
motas do território brasileiro e em áreas excluídas das periferias
das grandes cidades. Para tanto, a secretaria foi criada em 2011
com as atribuições de propor, planejar, coordenar, executar e
acompanhar a implementação dos programas de inclusão digital
do governo federal, em articulação com órgãos e instituições in
ternos e externos. Tratase de um grande desafio, por envolver
simultaneamente a coordenação vertical e horizontal, intra e in
tergovernamental, de políticas públicas, algo que não faz parte
da cultura da administração pública brasileira e que aos poucos o
governo vem tentando construir.

A Secretaria já tem dois anos. Quais foram as ações
que se destacaram ao longo desse período?

Destaco três grandes ações: o programa para a Juventu
de Rural, as Redes Digitais de Cidadania e o Projeto de Cidades Di
gitais. As duas primeiras iniciativas envolvem basicamente o apoio
a projetos de capacitação na área de TIC.

No primeiro caso, a ação ocorreu em parceria com a Secre
taria da Juventude da Presidência da República, envolvendo o
apoio a projetos de extensão na área de TIC, com foco na ju
ventude rural, encampados por institutos tecnológicos e univer
sidades federais de praticamente todas as unidades da federa
ção. O projeto encontrase em sua fase final e vem beneficiando
cerca de 10 mil jovens de todo o país.

Já as Redes Digitais de Cidadania são iniciativas em parceria com
as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) dos estados, envolvendo
uma articulação federativa com o objetivo de apoiar projetos de in

TEMA

ENTREVISTADA LYGIA PUPATTO

A Secretária Nacional de Inclusão Digital desde 2011, Lygia Pu
patto destaca projetos como o "Cidade Digitais", que contará com
a parceria do Serpro na hospedagem, em nuvem, dos aplicativos

de governo eletrônico. Outros projetos importantes são o Pro
grama para a Juventude Rural e as Redes Digitais de Cidadania.
Confira esses e outros assuntos abordados nesta entrevista.
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clusão digital em diversas linhas temáticas, tais como uso das TIC na
gestão pública municipal, nas micro e pequenas empresas, na agri
cultura familiar e na cultura. O projeto encontrase em andamento
e conta com o apoio de FAPs e de secretarias estaduais de ciência e
tecnologia de oito Unidades da Federação.

Por fim, destaco o Projeto Cidades Digitais, iniciado em 2012
com a seleção de 80 municípios, e que tem como meta contribuir
para aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de acesso à informa
ção dos municípios, dotando as prefeituras de infraestrutura de
conexão à internet, de aplicativos na área de TIC, e de ferramen
tas de transparência e de participação da sociedade civil, viabili
zando a formação de uma rede digital voltada para a troca de ex
periências e de conteúdos entre níveis de governo e entre o go
verno e a sociedade.

Qual projeto implementado pela SID que, na sua opi
nião, foi um marco na aproximação do Estado com o cidadão?

Sem sombra de dúvida, o Projeto Cidades Digitais. Por
meio dele será possível não só melhorar a eficiência do atendi
mento aos cidadãos, quando os primeiros municípios começa
rem a dispor da infraestrutura em funcionamento, como também
criar uma rede digital que garanta maior transparência e partici
pação da população nas ações dos governos locais. Por outro la
do, também será um canal importante para integração das ou
tras políticas de governo que têm a inclusão digital como foco ou
que dependem das tecnologias da informação para melhorar a
sua eficiência e os seus respectivos resultados. Para além da in
fraestrutura, os projetos de Cidades Digitais possuem um foco
mais amplo do que somente interconectar prédios públicos e
prestar serviços de comunicação. Eles podem contribuir para in
clusão digital por meio da modernização da gestão pública na
melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e
também promovendo o desenvolvimento cultural, educacional,
social e econômico de toda a sociedade.

Qual a sua expectativa sobre a prestação de serviços
de nuvem do Serpro para o programa das cidades digitais ?

A expectativa é a melhor possível. Primeiro por contarmos
com a expertise, experiência e credibilidade do Serpro para que te
nhamos uma prestação de serviços de qualidade. Segundo pela
perspectiva de que o serviço de nuvem do Serpro possa hospedar
aplicativos de governo eletrônico que possam ser baixados e insta
lados em Cidades Digitais. Mais especificamente, nos órgãos das
prefeituras, escolas e postos de saúde com o objetivo de melhorar a
eficiência da gestão pública. Também espero que a parceria não pa
re por aí. Precisamos avançar para que o Serpro contribua com a sua
capilaridade para a construção da rede de Cidades Digitais, facili
tando compartilhamentos e interatividade entre essas cidades.
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Como o Programa Nacional de Banda Larga contribui
para a ampliação das políticas públicas de inclusão digital?

O Plano Nacional de Banda Larga é essencial para que as
políticas de inclusão digital sejam efetivas, uma vez que o PNBL
vem criando as condições para expansão da infraestrutura de re
des, sem a qual não seria possível garantir o acesso à internet ao
público que o programa pretende alcançar. Não à toa, nos dois
editais de chamada pública de propostas de Cidades Digitais lan
çados até o momento um dos requisitos é que a sede do municí
pio interessado esteja no máximo a 50 km da rede da Telebras ou
que ao menos já tenha contrato com operadoras. Essa parceria
com a Telebras é essencial para garantir bons resultados ao proje
to. Além disso, também se faz necessário destacar as medidas de
ordem econômica promovidas pelo PNBL que permitiram o bara
teamento do acesso da população de baixa renda tanto à conexão
à internet quanto aos equipamentos. Destaco duas dessas ações
que têm consequências diretas nas políticas de inclusão digital.
Primeiro, o acordo com as operadoras que possibilitou a oferta dos
serviços da internet popular, que prevê mensalidade padrão de R$
35,00, podendo chegar a R$ 29,00 em estados que se dispuseram
a desonerar a alíquota do ICMS sobre o preço dos serviços. Se
gundo, as medidas de desoneração que vêm contribuindo para
baratear os preços de equipamentos e demais insumos e bens de
capital necessários à implantação das redes, tornando computa
dores, tablets, celulares, periféricos e até conexão à internet, aces
síveis aos consumidores finais. Na ausência de tais medidas, as po
líticas de inclusão digital do governo federal seriam pouco eficazes
e dificilmente teriam sustentabilidade econômica.

Quais são as propostas da Secretaria para 2014?

A nossa proposta para 2014 é consolidar e ampliar a po
lítica de Implantação a Cidades Digitais e todas as ações dela de
correntes, tais como disponibilização de aplicativos, capacitação
de servidores públicos e apoio técnico para garantir a sustentabili
dade dos projetos ao longo do tempo. Também pretendemos for
talecer os mecanismos de articulação de parcerias e apoios que
contribuam para o alcance da missão da secretaria. O nosso obje
tivo maior é estabelecer uma cultura digital em todos os lugares
que chegarmos com as nossas ações. Esperamos criar as condi
ções para que, a partir das Cidades Digitais, as políticas de inclusão
digital se consolidem em um patamar que garanta a sua ampliação
nos anos que virão.

O Serpro contribuirá com a sua
capilaridade para a construção
da rede de Cidades Digitais
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Retrospectiva

ANOS

Com a palavra...

Bastante interessante a matéria da edição

217 sobre o projeto de estudantes da USP

de análise de semelhanças e diferenças

dos partidos brasileiros. O Radar Parla

mentar é uma boa fonte de referência pa

ra os partidos que podem verificar suas

propostas e ações com maior transparên

cia e efetividade. Agora fico na expectati

va do lançamento da próxima fase onde

poderemos filtrar pelo assunto das vota

ções de nosso interesse.

Paulo Bernardo Simião
Ribeirão Preto/SP

A Cidade da Ciência e do Conhecimento é

um projeto que abre as portas para a cri

ação de outros “condomínios tecnológi

cos” não só em BH mas em outros muni

cípios do Brasil. Reunir em um mesmo

ambiente instituições ligadas à pesquisa,

tecnologia e desenvolvimento contribui

para o avanço do conhecimento e a troca

de experiências entre os pares. Parabéns

pela iniciativa que conta com a parceria

do Serpro.

Maria Eduarda Camões
Uberlândia/MG

Conheça os registros dos avanços da informática brasileira e a

busca por desafios do Serpro dentro de sua história

A matéria de capa de julho de 2003 destacou, as

mudanças do programa eGov na gestão do

governo Lula para aproximar o Estado do cida

dão. Na época, ressaltouse como prioridade a

organização do inventário sobre o uso da tecno

logia da informação no governo, direcionandoo

às políticas públicas de inclusão digital, redução

de custos, racionalização das ações e busca da

inovação, em favor do desenvolvimento tecnoló

gico nacional.

A Revista Tema abriu espaço, em sua edição de

julho de 1983, para falar da informática e sua

crescente influência na vida nacional. Começava a

discussão sobre a construção de uma política in

dustrial de informática, visando o desenvolvimen

to econômico do Brasil. A definição de rumos para

o setor, para garantir sua legitimidade, passou a

ser responsabilidade do legislativo, onde o debate

deu início aos primeiros passos para a aprovação

de uma lei, com regras e normas, sobre o assunto.

Em 1993, o patrimônio imobiliário da União era es

timado em cerca de três milhões de imóveis, na

época um dos maiores do mundo. A Secretaria do

Patrimônio da União (SPU) administrava esse acer

vo imobiliário com a ajuda do Serpro, parceiro no

desenvolvimento de soluções que contribuíram

para modificar o perfil do sistema patrimonial do

país. No ano seguinte, a SPU cadastrou mais de

150 imóveis em todo o Brasil, resultando em incre

mento na arrecadação de receitas patrimoniais.

30
HÁ

ANOS
20
HÁ

ANOS
10
HÁ

Em primeiro lugar gostaria de registrar o

meu reconhecimento quanto ao alto nível

da Revista do Serpro, a Tema.  Extrema

mente alinhada aos assuntos pertinentes à

tecnologia, não deixa de falar sobre ges

tão e outros assuntos necessários aos

nossos dias nessa área. Recebo a revista

periodicamente e gostaria de dizer obri

gado pelo excelente material que temos o

prazer de receber e aprender. Parabéns a

toda equipe!

Luciano Sampaio Barreto
Rio de Janeiro/RJ

Contato Envie sugestões e opiniões para comunicacao.social@serpro.gov.br



OPINIÃO

Empresas e governo declaram, em alto e bom som,
que inovação é prioridade no momento atual. As em
presas se mantêm comprometidas com os desafios do
Movimento Empresarial pela Inovação (MEI), coordenado
pela CNI, cujas metas são aumentar significativamente o
investimento privado em inova
ção e dobrar o número de em
presas inovadoras no país.

Pelo lado do governo, acaba
de ser lançado, com orçamento
de R$ 32,9 bilhões, o Plano
Inova Empresa, majoritaria
mente com recursos do BNDES
e FINEP, que busca apoiar pla
nos de negócio empresariais
voltados para inovação.

Essa parceria público privada
em prol da inovação não teve início agora. Já se vão
quase 10 anos desde o marco da Lei da Inovação (2004),
e as metas lançadas pela MEI ainda estão distantes de
serem alcançadas. A pergunta que fica é: se há parcerias,
mobilização e crédito, por que o investimento em inova
ção não decola no país?

Minha formação acadêmica me levaria a crer que a
resposta tenha a ver com a noção de incerteza knigh
tiana e seus efeitos sobre a tomada de decisão e in
vestimento descritos por Keynes. Mas, recorrendo a
uma comparação prática, cabe lembrar que a MEI foi
inspirada no Programa Brasileiro de Qualidade e Pro
dutividade (PBQP), que possui parâmetros mais defini
dos (muitos se tornaram as ISOs) e aplicáveis a todos
os concorrentes de um mesmo setor. Já a inovação
significa romper com padrões vigentes (em maior ou

menor grau), sair na frente dos seus concorrentes e
apostar em algo incerto. Então, o que fazer para dimi
nuir incertezas e estimular a inovação empresarial?

Além do velho, porém atual, receituário schumpe
teriano de criar o ambiente propício para estimular o

espírito empreendedor, outras
lições mais pontuais parecem
ter sido aprendidas:

 Do lado empresarial, o in
vestimento em inovação tem
focado na gestão da inovação,
que significa aumentar a ca
pacidade das empresas capta
rem os movimentos de merca
do (inteligência competitiva),
filtrarem as ideias mais pro
missoras, realizar provas de

conceito, administrarem a execução do projeto e pro
tegerem a propriedade intelectual.

 Do lado do governo, o Plano Inova Empresa é
mais “pé no chão”, com setores que receberão inves
timento com algum grau de certeza (cadeia de petró
leo e gás), ou tecnologias novas para o país, mas com
paralelos internacionais (energias alternativas) e, tam
bém, onde o conteúdo nacional será indispensável
(bens de capital e equipamentos médicos, por exem
plo). Além disso, a articulação do governo e de diver
sas agências reforça o comprometimento e reduz o
risco associado à disponibilidade orçamentária.

Por fim, para aqueles leitores que vêem não apenas
os dois lados da inovação, mas sim três hélices (go
verno, empresas e academia), fica como tema para
um outro artigo a EMBRAPII.

HELENA TENÓRIO VEIGA DE ALMEIDA
Chefe do Departamento de Prioridades  BNDES

Foto: Arquivo Serpro

OS DOIS
LADOS DA
INOVAÇÃO
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Séculos atrás, a humanidade ousou construir
grandes estruturas capazes de flutuar, supor
tar a força das marés e transportar pessoas e
cargas. Atualmente, é claro, já existe uma

série de tipos de embarcações e o desafio dos países é
outro: como agilizar o ingresso e a saída dessas inú
meras embarcações nos portos. O Brasil, por exemplo,
conta com o Porto sem Papel
(PSP), um conjunto de sistemas
desenvolvido pelo Serviço Fede
ral de Processamento de Dados
(Serpro) para a Secretaria de
Portos da Presidência da Repú
blica (SEP). Em agosto de 2011,
o PSP chegou ao porto de San
tos e de lá “navegou” rumo aos
portos de cidades como Rio de
Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e
Belém. Em maio de 2013, ele
chegou à Manaus e concluiu
uma etapa de implementação que contemplou os 35
portos públicos marítimos do país.

“Antes do PSP eram exigidos documentos em pa
pel, que podiam atingir o número de 112 formulários
entregues aos principais órgãos anuentes”, lembra o
ministro dos Portos, Leônidas Cristino, ao fazer refe
rência à Anvisa, à Autoridade Portuária, à Marinha,
ao Ministério da Agricultura, à Polícia Federal e à Re
ceita Federal, instituições que autorizam a atracação,
operação e desatracação de navios na costa brasilei

TEXTO VANESSA BORGES
DESIGN RÔMULO GERALDINO

ra. “Hoje, os dados estão disponíveis nos sistemas do
Porto sem Papel, o que evita a burocracia, a redun
dância de informações e permite a emissão de certi
ficados online”, ressalta o ministro.

Antecedência e organização
Pelo ambiente do PSP na internet, é possível visua

lizar a Janela Única Portuária.
Ela concentra os sistemas da
solução e dá acesso ao Docu
mento Único Virtual (DUV),
que substitui os 112 formulári
os impressos que eram envia
dos pelas agências de navega
ção aos anuentes. “No fim de
cada ano, tínhamos uma pilha
de papéis. No fim de 2013 isso
não vai mais acontecer”, co
memora o fiscal Franscisco
Wanzeller, da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Anvisa) do porto de Belém.
A ferramenta foi inaugurada nesse porto em abril

deste ano, mas o fiscal já sente a diferença. “Muitas
vezes os agentes de navegação não traziam a docu
mentação completa e ficavam em um vai e vem até
o posto. Isso atrasava a liberação do navio e dificul
tava o planejamento de nosso trabalho”, conta
Wanzeller. “Já com o PSP, eles enviam as informa
ções, nós analisamos e em pouco tempo damos a li
beração. Se for necessária uma vistoria, lançamos no

TTooddooss ooss 33 55 ppoorrttooss ppúúbbll ii ccooss mmaarrííttiimmooss ttêêmm aaggoorraa oo
PPoorrttoo sseemm PPaappeell ,, uummaa tteeccnnooll ooggii aa ii nnoovvaaddoorraa qquuee ddiimmii nnuuii aa
bbuurrooccrraaccii aa nnoo sseettoorr ppoorrttuuáárrii oo ee eessttiimmuull aa aa eeccoonnoommii aa ddoo ppaaííss

O Porto sem
Papel evita a
burocracia, a

redundância de informações
e permite a emissão de

certificados online

LEÔNIDAS CRISTINO
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Ministro dos
Portos antecipa
que o Porto sem
Papel será levado
aos mais de cem
terminais
privativos do país

sistema uma notificação de inspeção, agendamos
um horário e, assim que a embarcação atracar, o fis
cal está lá e desembaraça tudo. O Porto sem Papel é
bem prático”, arremata Francisco.

Próximos desafios
O Porto sem Papel é composto pelos sistemas: Ca

dastro Nacional Portuário, Concentrador de Dados
Portuários, Anuências Eletrônicas, Informações Geren
ciais e Programação Eletrônica, desenvolvidos com
tecnologias baseadas 100% em software livre. Para
este semestre, a proposta é lançar o Sistema de Ge
renciamento de Infraestrutura Portuária (Infraport) e a
Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portolog). Uma
das missões desse último é combater os congestiona
mentos nas vias de acesso aos portos.

“O Portolog acompanhará o caminhão desde sua
saída do local de origem da carga até a chegada ao
porto. O sistema vai agendar e autorizar a entrada de
caminhões à medida que os navios que receberão as
cargas cheguem ao porto”, explica a gerente do Porto
sem Papel pelo Serpro, Lisley Paulela. “Já o Infraport é
para gerenciar obras, contratos, finanças, segurança,
fiscalização, meio ambiente e saúde. São sete subsis
temas de apoio que vão permitir que o porto fique
mais operacional e interligado”, frisa Lisley.

A SEP tem ainda outros planos para 2013. “Com o
Porto sem Papel implementado nos 35 portos, atingi
mos a maturidade e a abrangência necessárias ao iní
cio das integrações a nível nacional com os sistemas
dos órgãos anuentes. Essa integração faz parte de um
processo de aperfeiçoamento contínuo da solução e
deve ser concluída em outubro”, salienta o ministro
Leônidas. “Queremos também estender o PSP aos ter
minais de uso privativo do país”, acrescenta.

Maurício Onias, representante da agência marítima
Transchem no porto de Santos, foi um dos primeiros a
usar o Porto sem Papel e contribuiu, inclusive, com o
treinamento de profissionais de diversos portos do
país. Ele acredita que a integração nacional do PSP
com os sistemas dos anuentes vai ajudar o país a al
cançar a meta de reduzir em 25% o prazo de estadia
das embarcações nos portos nos próximos anos. Atu
almente, segundo pesquisa do Banco Mundial, o pra
zo é de cinco dias, quando tem fiscalização a bordo, e
de dois dias, sem inspeção física.

“O tempo é um problema sério. Um navio parado
custa, em média, US$ 40 mil por dia”, contabiliza
Maurício. “O Porto sem Papel propôs essa ideia muito
legal do profissional trabalhar de maneira virtual, ou

O PSP e a nova legislação

Em 5 de junho entrou em vigor a lei nº 12.815, a
chamada nova Lei dos Portos. “Cerca de 95% de
nosso comércio é feito por via marítima. A cor
rente de comércio subiu de US$ 110,9 bilhões,
em 2010, para US$ 465,7 bilhões, em 2012”,
compara o ministro Leônidas. “A lei estabelece
um novo marco regulatório que melhora as con
dições de competitividade da economia e ga
rante segurança jurídica aos portos. E o Porto
sem Papel é oportuno, pois traz um ganho de
eficiência que é fundamental para reduzir cus
tos, atrair investimentos e aumentar as expor
tações e importações do país”, completa.
Lisley Paulela acrescenta que a tecnologia está
preparada para atender ao que a lei determina:
“Todas as novas concessões serão acompanha
das pela SEP por meio do Porto sem Papel. E a
solução tem margem para tratar de muitos da
dos”, declara a representante do Serpro.

seja, de forma antecipada para conseguir as libera
ções. Quando todos os órgãos derem as anuências via
PSP, certamente teremos uma diminuição no tempo
de estadia dos navios. A solução vai trazer mais agili
dade e transparência para o país”, finaliza.

Foto: Divulgação
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Omundo do trabalho sofreu alterações signifi

cativas nos últimos anos não somente nas su

as formas de organização mas, principalmen

te, na percepção das pessoas sobre os mecanismos de

gestão e seu efetivo alcance de resultados. Este con

texto impõe às empresas uma necessidade premente

de realinhamento, o que implica direcionar novos e

constantes olhares e conhecimentos para as relações

de trabalho e todas as políticas e práticas inerentes à

gestão de pessoas.

Quanto aos rearranjos decorrentes da fase de rees

truturação produtiva, importa considerar a realidade,

encontrada pelos trabalha

dores, da ausência de trans

porte coletivo de qualidade, o

que impõe descompassos e

desgastes consideráveis às

pessoas, ampliando o estresse

e as dificuldades de acesso

aos locais de trabalho.

Outro aspecto é a mudan

ça no produto do trabalho

das pessoas nas organizações,

notoriamente nas empresas

que atuam nos ramos de ser

viços, comunicação e, sobretudo, nas que operam na

área das tecnologias da informação. Neste contexto,

merecem destaque as especificidades da gestão, além

dos instrumentos e produtos do trabalho, ou seja, os

bens intangíveis resultantes da prestação de serviços,

relacionados ao monitoramento e ao relacionamento

com clientes, à geração de conhecimentos, conteúdos,

informações, códigos e assemelhados.

A intangibilidade é característica melhor oportuni

zada por ambientes com disponibilidade de redes

computacionais e tecnologias de informação e comu

nicação. Essa estrutura possibilita a gestão e a realiza

ção do trabalho dentro e fora das instalações das em

presas. Em síntese, estes são os pressupostos que vêm

levando as empresas a deslocarem o trabalho realizado

em suas instalações para a modalidade à distância, in

dependentemente da amplitude e complexidade en

volvidas na sua execução.

Alinhandose ao cenário atual das relações de tra

balho, a legislação trabalhista brasileira passou por re

cente alteração. A nova reda

ção do artigo 6º da Consolida

ção das Leis do Trabalho – CLT

(Lei 12.551 de 15 de dezembro

de 2011) estabeleceu que não

há distinção entre a realização

do trabalho nas instalações das

empresas e a distância ou no

domicílio dos empregados. Es

ta disposição legal orienta e

desvincula o trabalho remoto

da conotação distorcida relaci

onada à precarização das rela

ções trabalhistas. Nesse sentido, a mudança legislativa

significa, para as empresas, a necessidade de revisão

das ações de gestão e de todo o aparato que suporta a

realização do trabalho remoto. O trabalho distribuído

em ambientes não corporativos exige planejamento e

maior envolvimento das pessoas nas atividades, requer

disciplina e cuidados ergonômicos, atenção à comuni

cação e manutenção de estratégias que possam forta

O trabalho distribuído

em ambientes não

corporativos requer

planejamento e maior

envolvimento das pessoas

nas atividades”

EVOLUÇÃO, VANTAGENS E
DESAFIOS DO TELETRABALHO
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lecer vínculos sociais e culturais, considerando como

premissa os valores organizacionais. Enfim, o trabalho

não pode estar dissociado do conjunto normativo de

proteção e manutenção das relações de emprego.

No Serpro, essa realidade já se consolida com a Mo

dalidade Teletrabalho que, em 2012, foi devidamente

normatizada, tornandose uma modalidade estrutura

da, com regras claras e definidas para possibilitar que

empregadas e empregados executem suas atividades

no próprio domicílio. O histórico do teletrabalho na

empresa iniciouse pela instituição de um programa em

2005, tornandose um projeto em 2007 e, finalmente,

um processo da Superintendência de Pessoas em 2012.

Alvo de comparação por outras instituições, que bus

cam adequar suas práticas ao que há de inovador no

mundo do trabalho, atualmente o teletrabalho passa

pela seleção de empregadas e empregados que aten

dam aos requisitos estabelecidos para ingressar na mo

dalidade. As novas vagas foram disponibilizadas pelos

titulares das unidades organizacionais para compor o

edital do processo seletivo, documento que passou por

um momento de consulta junto às pessoas interessa

das pelo tema, que contribuíram e colaboraram para o

seu aperfeiçoamento por meio de uma ampla constru

ção coletiva.

Para que as pessoas já atuantes na modalidade ou

aquelas que pretendem atuar sejam consideradas ap

tas, há, ainda, após o processo de seleção, a fase de

avaliação ergonômica do espaço domiciliar. Nessa eta

pa, são verificadas as condições de aderência do ambi

ente aos critérios determinados, pelas regras da segu

rança do trabalho, para o desempenho das atividades

laborais.

Considerando os fatores relevantes elencados pela

Superintendência de Pessoas para a melhor gestão do

processo, destacamse cuidados com a possibilidade de

isolamento dos teletrabalhadores. Assim, o normativo

prevê períodos de trabalho no ambiente corporativo,

seja em reuniões ou desenvolvendo atividades em gru

po. Enfim, há a orientação da empresa no sentido de

promover uma cultura que permita a gestão efetiva das

empregadas e dos empregados aderidos à modalidade,

sem que a distância seja um impedimento à convivên

cia inerente às relações de trabalho.

Por fim, vislumbrase o fortalecimento de uma cul

tura diferenciada em que o teletrabalho seja cada vez

mais útil para agregar valor às atividades da organiza

ção e das pessoas. Buscase, ainda, uma maior aderên

cia das unidades organizacionais à modalidade. A

melhoria do processo deve ser uma constante preocu

pação da empresa e das pessoas, o que inclui conside

rações sobre o contexto tecnológico e sobre novos ins

trumentos de comunicação. A expansão dos limites do

ambiente de trabalho, para que todas e todos parti

lhem de melhores condições laborais e de convívio, é,

portanto, um desafio permanente.

Foto: Arquivo Serpro FFoottoo:: AArrqquuiivvoo SSeerrpprrooFoto: Arquivo Serpro

Marcos Benjamin da Silva Giovanna Maria de Aguiar Clara Maria Alves Bezerra
Superintendente de Pessoas no Serpro.

Marcos está no Serpro há 27 anos e

atualmente é bacharelando em Gestão

de Pessoas na Universidade Católica

de Brasília

Chefe da Divisão de Gestão do

Planejamento e Pesquisa da

Superintendência de Pessoas do

Serpro. Clara gerencia o projeto de

teletrabalho da empresa

Gerente de Gestão Estratégica na

Superintendência de Pessoas. É bacharel

em Administração de Empresas pela

PUC/MG e pósgraduada em Gestão

Estratégica de Recursos Humanos



Computação em Nuvem

Júnior, titular da superintendência que gere os centros de
dados da empresa.

Segundo José Gomes, a nuvem simplifica o processo
de aquisição de servidores. “Hoje, para se instalar um
servidor, colocar um sistema operacional e aplicar segu
rança são envolvidas de três a quatro equipes altamente
especializadas”, detalha. Com a nuvem, extinguese essa
necessidade, pois o serviço está sempre à disposição do
cliente, basta ele solicitar. “Vamos criar um portal com
catálogo de ofertas, onde o cliente possa entrar e fazer o
provisionamento da infraestrutura, da plataforma ou do
serviço que desejar.”

Começando pela virtualização
Desde 2010, o Serpro vinha numa espiral de aquisição

de servidores que era bastante preocupante. “Comprá
vamos, aproximadamente, 600 servidores por ano. Em
2010, por exemplo, foram comprados 800. Se essa cres
cente continuasse, a empresa teria que ampliar o espaço
físico dos seus centros de dados em até três vezes”, esti
ma José Gomes Júnior.

Com base nesses números, iniciouse um estudo para
virtualização de servidores, que foi o passo inicial para se
chegar à computação em nuvem. Segundo Katia Barbo
sa Loschi, gerente responsável pelo projeto de nuvem do
Serpro, a iniciativa tinha como principal finalidade a re
dução de custo por servidor. No entanto, os benefícios
foram tantos que a empresa decidiu levála adiante.

O Serpro chegou a investir de R$ 15 a R$ 20 milhões
por ano em servidores e, graças à virtualização, não tem

A computação em nuvem é uma
solução completa na qual recursos
de TI como hardware, software, rede e

armazenamento são fornecidos aos usuários de forma
ágil e à medida que a demanda exigir. E só se paga por
aquilo que realmente é utilizado. Com tantas vantagens,
a cloud computing tornouse uma das mais fortes ten

dências do mercado de tecnologia e, para se alinhar
ao que há de mais moderno nesse segmento, o Ser

viço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
lançará em breve sua própria nuvem.

O novo negócio terá início com a modalidade
“Infraestrutura como Serviço” (IaaS), pela

qual o cliente poderá contratar uma infra
estrutura de hardware e software, dispo
nível nos centros de dados da empresa,
pela internet. Rapidamente, o Serpro ofe

recerá servidor, sistema operacional, arma
zenamento em disco, base de dados e re

cursos de mensagem. O principal objetivo do
novo modelo é a redução do tempo de entrega de
servidores de 8 dias para 5 minutos. Assim, o Serpro

está construindo a primeira nuvem do governo federal
de olho em uma excelente oportunidade de negócio: a
comercialização de servidores para órgãos federais com
tempo de entrega recorde e preço atrativo.

Sempre que um cliente precisar aumentar a infraes
trutura contratada, por exemplo, quando seu site tiver
que receber um número muito maior de visitantes ou
suportar um nível maior de operações, poderá deman
dar, sem burocracia, mais capacidade para seus serviços.
“Com a nuvem, o próprio cliente, através de uma espécie
de shopping virtual, poderá solicitar espaço em servidor
de acordo com as especificações desejadas. Isso tudo em
um tempo máximo de 5 minutos”, explica José Gomes
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TEXTO TIAGO ARRAIS
DESIGN EDNO JUNIOR

Serpro lançará nuvem própria e clientes poderão
contratar recursos pela internet com garantia de
disponibilização imediata. Tempo de entrega de

servidores passará de 8 dias para 5 minutos

E SERVIÇO A QUALQUER HORA
INFRAESTRUTURA

Retirando parte da
carga associada ao
gerenciamento de
vários recursos, a
equipe pode se

concentrar em produzir valor
e inovação para o negócio

KATIA BARBOSA
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mais esse dispêndio. Investindo hoje
somente na manutenção dos equipa
mentos, a economia anual gira em
torno de R$ 15 milhões. Até agora, a
virtualização permitiu a retirada de 300

servidores. Nos próximos meses, mais
150 também serão dispensados.
Para o cliente, uma mudança importante foi

o tempo de disponibilização de um servidor. Se
antes o processo, desde a retirada do equipa
mento da caixa, instalação e disponibilização,
demorava em torno de 45 dias, agora esse
tempo é de oito dias, segundo José Gomes.

Outros ganhos foram o melhor aprovei
tamento do espaço físico dos centros de
dados; economia nos investimentos em
hardware; elasticidade, que é a capacidade
de adequação gradual de acordo com a ne
cessidade do cliente; amplo acesso à rede; e
possibilidade do pessoalchave poder se
concentrar na área fim da organização.
“Retirando parte da carga associada ao ge
renciamento de vários recursos por toda a
empresa, a equipe pode se concentrar mais
em produzir valor e inovação para o negó
cio”, argumenta Katia Barbosa.

Novo paradigma
O projeto de nuvem do Serpro demandou

uma reformulação de diversos processos en
volvidos na contratação de infraestrutura. “A

Visão simplificada do serviço oferecido pelo Serpro

forma de produzir, entregar, con
tratar, gerir e precificar precisou
ser toda reformulada para aten
der a esse novo paradigma.
Tanto em relação às
questões legais, refe
rentes à Lei de Lici
tações (8.666/93),
quanto à ade
quação do mo
delo de negócio.
Todas as áreas da
empresa estão
envolvidas para
repensar uma nova
forma de atuação”,
esclarece José Gomes.

Quem mais ganha com
esse novo modelo de negócio
são os clientes, que passam a contar com
elasticidade na entrega de recursos e a
pagar somente pelos serviços utilizados
efetivamente. “A principal diferença em
relação aos modelos tradicionais é que, na
computação na nuvem, pagase somente pela
utilização dos recursos no período consumido.
É muito melhor que pagar um contrato de
uso contínuo, de acordo com uma demanda
estimada, e não pelo consumido de fato”,
destaca o especialista em infraestrutura de TIC
do Serpro Márcio Assis.

Os números abaixo apresentam a relação entre os
servidores físicos e virtuais desde a implementação

do projeto de virtualização no Serpro

Máquinas reais x virtuais

2011

2012

2013

2014
até

a proposta é
chegar entre 8 e

10 servidores
virtuais para 1
servidor físico

1,5 virtual para 1
servidor físico

1,5 servidor físico
para 1 servidor

virtual

5 servidores
físicos para 1

servidor virtual

Com a nuvem, o próprio
cliente poderá solicitar o

servidor de acordo com as
especificações desejadas.

Isso tudo em um tempo máximo de
5 minutos

JOSÉ GOMES JÚNIOR



eSocial

N
o mês de junho, o Governo

Federal colocou em operação o

Portal eSocial – Módulo do

Empregador Doméstico. A in

terface está em fase experimental e facilita

para os empregadores o cumprimento das

obrigações estabelecidas na chamada PEC

das Domésticas (Emenda Constitucional nº

72), que estendeu aos empregados do

mésticos os direitos já garantidos aos de

mais trabalhadores urbanos e rurais. O

novo portal, desenvolvido pelo Serviço Fe

deral de Processamento de Dados (Serpro),

traz diversas funcionalidades para viabilizar

o cumprimento das regras trabalhistas. O

uso da ferramenta é opcional, mas 30 dias

depois do lançamento já foram cadastra

dos, em sua base, 10.811 empregadores e

4.498 empregados.

Por esse ambiente virtual, o empregador

tem a possibilidade de gerar contracheque,

recibo de salário, folha de pagamento, aviso

de férias e folha de controle de ponto; fazer

controle de horas extras; realizar cálculo dos

valores a serem recolhidos (INSS e férias);

além de emitir a guia de recolhimento da

contribuição previdenciária. A ferramenta

permite também o acesso centralizado às

orientações dos órgãos governamentais.

Nele, o empregador pode fazer o próprio

cadastro e o do empregado. O Portal do

Empregador Doméstico é o primeiro módulo

GOVERNO LANÇA PORTAL
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do projeto eSocial, que irá unificar informa

ções sobre os vínculos de emprego de todos

os trabalhadores do país.

A solução funciona com base nos parâ

metros da atual legislação, enquanto não for

regulamentada a EC 72. Ou seja, as infor

mações declaradas não geram quaisquer ti

pos de benefícios previdenciários ou assis

tenciais, tais como: auxíliodoença, seguro

acidente de trabalho ou segurodesempre

go, pois esses benefícios dependem de lei

que os aprove e regulamente. Até que seja

feita a regulamentação da EC 72, o recolhi

mento do FGTS continua opcional e segue

sendo efetuado na Caixa Econômica Federal.

Ainda é opcional
O eSocial é um projeto de governo, coor

denado pela Casa Civil, e todas as suas ações

são realizadas por um comitê formado pelo

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),

Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional

do Seguro Social (INSS), Ministério da Previ

dência (MPS). O Ministério do Planejamento

também participa do projeto, promovendo

assessoria aos demais entes na equalização

dos diversos interesses de cada órgão e ge

renciando sua condução.

O auditorfiscal do Trabalho e coordena

dor do projeto eSocial no âmbito do MTE,

José Alberto Maia, conceitua o eSocial como

uma nova forma de registro dos eventos

trabalhistas. “Esta nova forma é mais sim

ples, barata e eficiente que a atual, pois será

feita por meio de um canal único de capta

ção das informações, eliminando uma gran

de quantidade de obrigações atuais dos

empregadores”, disse. Segundo ele, o mó

dulo do empregador doméstico é o primeiro,

mas a ideia é contemplar todos os empre

gadores brasileiros.

“Com a aprovação da PEC 72, colocamos

no ar, mesmo que em caráter opcional, a

primeira versão do portal com a intenção de

estabelecer um canal de comunicação com

este empregador e permitir que ele já come

ce a se familiarizar com o aplicativo. Somen

te após a entrada em vigor da regulamenta

ção da Emenda Constitucional, o aplicativo

será de utilização obrigatória”, pontua.

DO EMPREGADOR DOMÉSTICO

Desenvolvido pelo Serpro, o primeiro módulo do eSocial unifica informações e

procedimentos, contribui com modelos e cálculos e facilita a manutenção das

regras trabalhistas para empregadores e empregados domésticos

O Portal do Empregador Doméstico

pode ser acessado pelo endereço

www.esocial.gov.br ou nos sítios do

Ministério do Trabalho, da Previdên

cia Social, do INSS, da Caixa Econô

mica Federal e da Receita Federal do

Brasil. Em um mês, cerca de 25 mil

pessoas conheceram o site.

TEXTO LEA CUNHA

DESIGN ANDRÉ MENEZES



Unificação dos processos
Daniel Belmiro, coordenador de Sistemas

da Atividade Fiscal e coordenador do projeto

eSocial no âmbito da Receita Federal, explica

que a ideia surgiu a partir do Sistema Público

de Escrituração Digital (Sped) em 2007, que

preconizou a utilização de um fluxo único de

informações para cumprimento de obriga

ções fiscais. Diversos órgãos com as compe

tências para regular e fiscalizar as matérias e

os representantes da sociedade civil, como

as entidades representativas e as empresas

piloto, construíram o Sped de forma coletiva.

“O eSocial é uma porta de entrada para a

unificação dos procedimentos previdenciá

rios e fazendários nos processos de arreca

dação, fiscalização, cobrança, compensa

ção, restituição e emissão de certidão nega

tiva geridos pela Receita. Com ele,

unificamos as plataformas tecnológicas e os

procedimentos para o atendimento aos

contribuintes”, comemorou.

Para os entrevistados, todos se benefici

am com o projeto. De um lado o trabalha

dor, que passa a ter melhores informações

Esta nova forma é mais

simples, barata e

eficiente que a atual,

pois será feita por meio

de um canal único de captação

das informações eliminando uma

grande quantidade de obrigações

atuais dos empregadores

JOSÉ ALBERTO MAIA

sobre seus direitos trabalhistas, como segu

rodesemprego e proteção previdenciária,

além de ter seus direitos assegurados por

meio de um registro mais eficiente dos

eventos relevantes de sua vida laboral. De

outro, o empregador, que reduz as obriga

ções acessórias e o custo operacional para

cumprimento das obrigações fiscais, cum

prindo suas obrigações de maneira mais

simples e barata. Beneficiase, ainda, o Esta

do brasileiro, pela melhora no gasto público

e na qualidade de informações necessárias

para exercer o controle das atividades e

prestar os serviços à sociedade.

José Alberto Maia aponta que o eSocial

vai promover a melhoria da qualidade e a

tempestividade das informações sobre as

relações de trabalho no país, fundamentais

para a tomada de decisões referentes à ges

tão pública. “Toda a sociedade lucra, pois

diminui a inadimplência, a sonegação e a

fraude que tanto prejudicam a população e

contribuem para o aumento da informalida

de e do chamado Custo Brasil”, destacou.

José Alberto Maia, do MTE, apresenta o eSocial, uma nova

forma de registro dos eventos trabalhistas

30 DIAS DE eSOCIAL

10.811 empregadores

4.498 empregados

41.561 visitantes

24.858 visitantes únicos

Foto: Divulgação

Fonte: Serpro
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Tecnologia
vira arma
principal

contra o crime
Serpro desenvolve sistema de informações de segurança

pública que irá reunir, consolidar e disponibilizar on-line os
números da criminalidade do país, facilitando o diagnóstico e
a tomada de decisão para reformulação de políticas nacionais
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U
ma rápida pesquisa na internet e

pronto, o cidadão brasi leiro desco-

bre que não existe uma fonte oficia l

com dados unificados sobre a crimi-

nal idade no Brasi l . Ainda que ele

decida aprofundar a busca, o resul-

tado será o mesmo. Não há infor-

mações consol idadas, em âmbito nacional , sobre os nú-

meros de homicídios, furtos ou qualquer outro del i to co-

metido no país. E essa é a real idade que o Ministério da

Justiça (MJ), em parceria com o Serviço Federal de Proces-

samento de Dados (Serpro), quer mudar. Como? Com o

desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação de

Segurança Públ ica, Prisional e sobre Drogas (Sinesp).

“Um dos grandes anseios não só dos gestores da área

de segurança públ ica, mas também dos acadêmicos, era

ter dados relativos à segurança para que pudessem diag-

nosticar melhor e aval iar as pol íticas do setor”, afirma Re-

gina Miki , secretária da Secretaria Nacional de Segurança

Públ ica (Senasp) do Ministério da Justiça. O doutor em

segurança públ ica Luiz Flávio Gomes, presidente do Insti -

tuto Avante Brasi l , faz a mesma anál ise: há uma grande

dificuldade para se encontrar dados consol idados e atua-

l izados sobre a criminal idade em geral .

Regina Miki expl ica que até hoje a secretaria trabalha

com números do Datasus, do Ministério da Saúde, para

embasar a elaboração e o acompanhamento das pol íticas

públ icas no campo da segurança. “Estes números são ex-

celentes para desenvolver a pol ítica de saúde, mas não a

pol ítica de segurança”, anal isa a secretária. “Um hospital

de referência em trauma recebe, em tese, todos os aci-

dentados de uma cidade. Se houver óbito, o registro é

feito naquele hospital . Essa informação gera uma estatís-

tica que é importante para desenvolver ações para aquele

centro de saúde. Por outro lado, a segurança precisa tra-

balhar na prevenção. Nós precisamos saber a local idade

do fato e todas as impl icações do óbito”, complementa.

Neste cenário, o Ministério da Justiça concluiu que as

informações do Datasus eram insuficientes para a missão

do órgão. “Razão pela qual a l iderança do MJ decidiu,

junto à Presidência da Repúbl ica, que a construção do Si-

nesp seria um dos focos principais dessa gestão”, define

Regina Miki . Para ela, o maior desafio do Sinesp é dispo-

nibi l izar on-l ine os números dos crimes mais comuns, fa-

ci l i tando o diagnóstico e a tomada de decisão na pol ítica

imediata e de continuidade da segurança públ ica.



O portal do Sinesp

possibilitará consultas

operacionais, investigativas

e estratégicas sobre drogas,

segurança pública, justiça e

sistema prisional

MÁRCIO BRIGIDI

ava l i a , referindo-se aos esforços que garanti ram o

primei ro pacto em torno do Sinesp.

Pela Lei 1 2 .681 , os 27 Estados do país terão que

disponibi l izar seus dados de segurança públ ica como

contrapartida do recebimento de verbas federais para

o setor. “O Sinesp trabalha com os sistemas estaduais,

porque quem produz informação de segurança públ i -

ca são as unidades da federação e não o governo fe-

deral”, relembra Rogério Carneiro. Ele acrescenta que

todos os Estados estão assinando um termo de ade-

são, que determina a disponibi l ização de informações

pelos critérios defin idos pela Senasp.

Esses termos de adesão permitirão ao Sinesp uma

integração com os sistemas de cada Estado. E para is-

so, o seu portal será desenvolvido com uma arquite-

tura tecnológica capaz de ler dados automaticamente.

“O agente na ponta continua desenvolvendo o mes-

mo trabalho, mas nós teremos acesso aos dados bru-

tos para a construção de uma base nacional de infor-

mações”, diz a secretária.

Pacto 2: padronizar
A segunda pactuação identi ficada pela secretária

da Senasp, a metodológ ica, refere-se à necessidade

de padron izar os dados que serão cadastradas no Si-

nesp. Reg ina defende o compromisso com os pa-

drões desde o ato da coleta . “Morte por derrubada,

recolh imento de cadáver e tantas outras expressões

são uti l i zadas nas delegacias para não reg istrar ho-

micíd io, artigo 1 21 do Código Penal . ”

Integração e Pactuação
O Sinesp faci l i tará o acesso a dados diversos. “Será

um portal de informações integradas, possibi l i tando

consultas operacionais, investigativas e estratégicas

sobre drogas, justiça, sistema prisional , entre outras

variáveis”, enumera Márcio Brig idi , superintendente de

negócio do Serpro. Já Rogério Carneiro, responsável

pelo projeto no Ministério da Justiça, argumenta que

o sistema é mais do que uma ferramenta tecnológica.

“O portal é o que você enxerga. Mas por trás dele,

a inda existe um espaço que traz informações consol i -

dadas com maior qual idade e dá ao gestor insumos

para a tomada de decisão.”

Segundo Robson Margato, diretor de Relaciona-

mento com Cl ientes do Serpro, o Sinesp é importante

também por preencher uma lacuna existente no go-

verno. “A grande vantagem da ferramenta é a agre-

gação das informações e a possibi l idade do MJ uti l izá-

las para fazer gestão e melhor distribuição de verba da

segurança públ ica”, nota o diretor.

Pacto 1 : integrar
Diversos Estados dispõem de sistemas intel igentes e

eficazes para o mapeamento da violência, mas

outros ainda fazem seus registros pol icia is em

papel . Igualar o nível de qual idade das in-

formações e unificar o acesso a elas é

outra missão desafiadora do projeto. E

reconhecendo a dimensão desse de-

safio, o Congresso Nacional decre-

tou lei que instituiu o sistema, a Lei

1 2 .681 de 4 de julho de 201 2,

sancionada pela presidenta Di lma

Roussef.

Para a secretári a Reg ina M i-

ki , o sucesso do projeto de-

pende de três pactuações: po-

l íti ca , metodológ ica e tecno-

lóg ica . “Quem compreende o

processo leg i sl a ti vo sabe que

o interva lo de apenas sete

meses para aprovação de uma

lei pode ser considerado um

período célere por demais” ,

20 JUL/AGO 201 3
Regina Miki
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Para o gerente do projeto no Min i stério da Justi -

ça , a pactuação metodológ ica pelas pol íci as será o

grande legado do Sinesp. “Preci samos identi fi car

coi sas igua i s para poder compará-las. Se um Estado

contabi l i za o número de vítimas e outro, o de ocor-

rências, não podemos estabelecer uma compara-

ção”, expõe Rogério Carnei ro. Ele ressa l ta que a

proposta é a l terar o mín imo possível a rotina de

traba lho dos agentes de segurança públ i ca , e por

i sso a ferramenta terá recursos para traduzi r a lguns

termos automaticamente.

Conforme aná l i se da Senasp, o número de homi-

cíd ios apresenta a maior d i screpância entre os Esta-

dos. Afina l o ind icador abrange mais de 5 .600 mu-

n icípios, onde cada pol íci a traba lha dentro da sua

rea l idade. “Surge daí, dessa d iversidade, a impor-

tância de enquadrar os reg i stros dentro da tipi fi ca-

ção do Código Pena l para equa l i zar a informação”,

veri fi ca Rogério.

Pacto 3: modernizar
Já a pactuação tecnológ ica em torno do Sinesp

tem como objetivo transpor o abismo entre as tec-

nolog ias usadas pelos órgãos de segurança públ ica

de todo o país. Em atenção a esse quadro, o MJ re-

servou R$ 37,3 mi lhões, desde 201 2 , para a estrutu-

ração tecnológ ica de 1 6 entes federados, e já l iberou

mais de 65% desse montante em 201 3.

O Ministério da Justiça também fará todos os es-

forços para vencer possíveis resistências às moderni-

zações. Segundo Rogério Carneiro, se um gestor de

um Estado disser que já tem um sistema próprio, por

exemplo, o MJ oferecerá verba para atual ização. Se

responder que não tem sistema, garantirá a verba pa-

ra desenvolver. Se por fim afirmar que não tem siste-

ma, estrutura e gente para fazer, o MJ oferecerá a so-

lução tecnológica pronta.

I sso será possível porque o Serpro também desen-

volverá um pacote de sistemas para as pol ícias mi l i ta-

res, científicas e judiciária, que permitirá operações di-

versas: registro de boletim de ocorrência, inquérito,

termo circunstanciado de ocorrência, prisão em fla-

grante, entre outros. “Para o Estado que não tiver um

sistema, daremos a solução tecnológica pronta e ro-

dando dentro do Serpro. A única coisa que ele precisa

é acesso à internet”, detalha Cristina Fiuza, responsá-

vel pelo projeto no Serpro.

A Senasp
precisa dar o

sistema
funcionando aos

Estados, aí entra a
importância da
parceria com o

Serpro

ROGÉRIO CARNEIRO

Sinesp, dará visão abrangente

aos gestores de segurança
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Colaboração e eficiência
Nessa parceria entre Serpro e Ministério da Justiça,

destacam-se os conceitos de comparti lhamento e reú-

so tecnológico. “Se padronizo meu sistema de atendi-

mento, se ele é igual para todos, por que vou financi-

ar um para cada Estado? Se eu posso gastar uma vez

só, vou dar o sistema de graça para todos”, anal isa

Rogério Carneiro.

Assim, a Senasp decid iu não financiar si stemas

de cód igo fechado, por não poder reuti l i zá-los. Só

em 201 2 , o MJ investiu em oi to si stemas estadua i s,

todos de cód igo aberto. Contudo, Rogério ressa l ta

que os Estados detentores de si stemas fechados

não deixarão de receber investimento para equ ipa-

mentos e treinamentos.

Porém, exi stem Estados que não possuem infra-

estrutura , equ ipes e conhecimento para estruturar

um si stema moderno de segurança . “Não ad ianta

dar o cód igo-fonte para esse Estado, porque admi-

n i strar i sso pode ser um problema. Nesses casos, a

Senasp preci sa dar o si stema funcionando, e a í está

a importância da parceria com o Serpro”, comenta

o responsável pelo projeto no MJ.

Contexto para mudar
Um estudo sobre homicídios do Instituto Avante

Brasi l , com dados do Datasus, apontou que houve

uma leve queda de 0, 1 2% desse indicador em 201 1 .

Em todo o país, foram registradas 52.260 mortes in-

tencionais em 201 0, contra 52. 1 98 no ano seguinte.

Homens jovens e pardos continuam sendo as princi-

pais vítimas da violência urbana. Os homens também

são a maioria nos presídios: 63,4% do número total

de presos em junho de 201 2. Entretanto, o cresci-

mento do número de mulheres presas (256%) foi

maior que o aumento do número de homens presos

(1 30%) de 2000 até meados de 201 2.

O presidente do insti tuto, o advogado crim ina l i s-

ta Lu iz Flávio Gomes, considera os ind icadores de

violência e encarceramento no Brasi l

mu i to negativos. “Ma i s de 52 mi l mor-

tes in tenciona i s por ano sign i fi ca ma i s

violência que mui tas guerras juntas, e

somos miserávei s em termos de pol íti -

cas preventivas” , in terpreta Lu iz.

A secretária Regina Miki reconhece a

necessidade do governo renovar sua po-

lítica de segurança públ ica e prevê que a

chegada do Sinesp será determinante.

“Esse sistema nos tira da teoria do

‘achismo’. Quando tivermos um mape-

amento da criminal idade, o diagnóstico para formula-

ção e aval iação das políticas públ icas de segurança será

outro, muito mais eficaz”, diz. Ela ainda destaca como

vantagem a coleta automática e real dos dados. “Até

hoje esses dados, quando existem, são repassados de

forma manual, o que possibi l ita alterações de acordo

com a conveniência. Já com o Sinesp, será possível ter

um retrato real de qualquer local idade.”

Esse sistema nos tira da
teoria do ‘achismo’. Com o

mapeamento da
criminalidade, o diagnóstico

para formulação e avaliação das
políticas públicas de segurança
será muito mais eficaz
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Estrutura tecnológica
O Sinesp será modu lar, composto pelos módu los

estratég ico, de intel igência , operaciona l e de cadas-

tramento de informações sobre proced imentos

pol i ci a i s dos Estados, a lém de um porta l . Uma das

estruturas ma i s completas será a do módu lo estra-

tég ico. “Ele oferecerá a opção de ba ixar relatórios

estatísti cos de d iversas bases integradas, gerados

por meio de solução de BI com georreferenciamen-

to” , pontua Cri stina Fiuza .

O ana l i sta de desenvolvimento do Serpro Hei tor

Rapcinski acred i ta que o projeto demandou uma

série de superações tecnológ icas. “ I novamos para

materia l i zar os requ i si tos em um produto robusto e

confiável ” . Outra novidade do Sinesp é o desenvol-

vimento do seu porta l com o software l i vre Li feray.

“Como uma plataforma centra l , o Li feray permi te a

integração de conteúdo e serviços de apl i cações

back-end, a lém de apresentar d iversos métodos de

integração (Soap, Rest, RSS) , assim como API s pro-

prietári as” , deta lha .

Para prover projeções geográficas das informações,

serão usados as soluções Geoserver e Openlayers. A

primeira reúne dados geoespacia is e a segunda pro-

move a exibição de mapas.

Acesso inteligente
O Sinesp uti l izará várias tecnologias independentes,

que irão interagir a partir de uma camada de autenti-

cação em comum. “Essa camada permite que, uma

vez real izada a autenticação em uma das apl icações,

seja possível navegar para outra sem que seja neces-

sário autenticar-se novamente. I sso é garantido por

um mecanismo de Single Sign-on (SSO), implementa-

do pela ferramenta OpenAM”, descreve Rapcinski .

O sistema terá três perfis de acesso: intel igência,

estratégico e operacional . O usuário de cada perfi l na-

vegará em áreas del imitadas conforme seu campo de

atuação. Rogério Carneiro dimensiona que, após a

implementação completa do Sinesp, a plataforma po-

derá ter até 400 mi l usuários com diferentes níveis de

acesso. Por isso, era preciso defin ir uma ferramenta de

controle de acesso eficiente, e a Lightweight Directory

Access Protocol (LDAP) foi escolh ida pela faci l idade do

SSO em uti l izar essa base de usuários para l iberar o

acesso ao sistema.

Rogério Carneiro conclui que a construção tecno-

lógica foi um ponto alto do projeto, para o qual o

Serpro e o Ministério da Justiça estão trabalhando

com tecnologias inovadoras e eficazes. Na aval iação

da secretária Regina Miki , o Serpro é um parceiro es-

sencia l para a construção do Sinesp. “Ambos enten-

deram e assumiram o projeto. Em uma parceria, nós

temos responsabi l idades conjuntas e um único foco:

fazer dar certo”.
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INTRODUÇÃO

A importância da integração de sistemas na esfera
governamental, melhorando a relação e a transparên
cia com o cidadão é indiscutível em uma empresa cujo
objetivo é desenvolver sistemas de informação para
órgãos e entidades do governo. Além disso, um dese
jo comum dos cidadãos é ter praticidade nas intera
ções com os serviços públicos e privados, especial
mente reduzindo o número de cartões, números e se
nhas a decorar, sistemas a serem acessados etc.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Algumas tecnologias utilizadas no mercado e pa
dronizadas por diferentes organizações e comitês
podem ser usadas para integrar sistemas e garantir
a segurança das informações envolvidas. Muitas
delas são adotadas e recomendadas pelo documen
to ePING (Padrões de Interoperabilidade do Gover
no Eletrônico).

ARQUITETURA

“A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é um
paradigma para organização e utilização de compe
tências distribuídas que estão sob controle de diferen
tes domínios proprietários” (OASIS, 2006).

Através de SOA, é possível organizar as atividades
relevantes ao negócio de uma corporação (ou mesmo
entre corporações parceiras), de modo a otimizar o
fluxo, reúso e interoperabilidade entre essas atividades
 sejam elas desempenhadas por sistemas computaci
onais ou por elementos humanos.

WEB SERVICES

Segundo o World Wide Web Consortium (W3C), o
Web Service é uma aplicação de software identificada
por uma URL, onde interfaces são definidas, descritas
e publicadas como artefatos XML. Um Web Service
permite interações diretas com outros agentes de
software por meio da troca de mensagens XML, tra
fegadas sobre protocolos baseados em internet.

A Tematec é uma publicação da Revista Tema constituída por artigos técnicos
sobre aplicações tecnológicas. A participação na Tematec é aberta aos
empregados do Serpro, clientes e comunidade científica. Os interessados
devem entrar em contato pelo email: comunicacao.social@serpro.gov.br.
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Integração de Sistemas:
Simplificando a Vida do Cidadão
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CRIPTOGRAFIA EM SISTEMAS
COMPUTACIONAIS

A criptografia em sistemas computacionais consiste
da aplicação de algoritmos matemáticos e de uma
chave criptográfica, de forma a tornar uma mensagem
digital ilegível. Somente o destinatário da mensagem
poderá recuperála, através do mesmo algoritmo e da
chave criptográfica correspondente. Esse processo ga
rante a privacidade da informação, já que somente o
possuidor da chave poderá desembaralhar a mensa
gem. Qualquer outro indivíduo que intercepte essa
mensagem, não poderá interpretála (a menos que
utilize poder de processamento para descobrir a chave
por método de “força bruta”). O que garante a segu
rança da informação é o custo dessa quebra: quanto
maior em relação ao valor da própria informação crip
tografada, menor será a possibilidade de que alguém
tenha interesse em investir muito para obter um retor
no comparativamente menor.

ASSINATURA E CERTIFICADO DIGITAL

A assinatura digital é uma aplicação para a cripto
grafia computacional, onde a um determinado docu
mento eletrônico, é anexada a sua assinatura cifrada
com uma chave. Essa tecnologia permite que o desti
natário tenha condições de concluir sobre a autentici
dade do documento e também sobre sua integridade.
Ou seja, se ele foi assinado pelo remetente e não
houve alteração no conteúdo durante o envio.

O certificado digital é um arquivo que contém uma
chave pública, além de alguns atributos relacionados a
entidade (indivíduo ou organização) titular dessa cha
ve, associado a uma assinatura digital emitida por uma
autoridade certificadora reconhecida. O certificado
garante que o dono do par de chaves criptográficas é
realmente quem ele afirma ser.

CARTÕES INTELIGENTES

O cartão inteligente (smart card) é um cartão de
plástico, com dimensões semelhantes a um cartão
magnético comum, porém dotado de um chip (circui
to integrado) composto por microprocessador, me
mória e em muitos casos, um módulo interno com
capacidade de processamento criptográfico.

Por sua capacidade de processamento e armazena
mento (e pela presença de um módulo criptográfico
interno), o smart card é um dispositivo que oferece
características de segurança, praticidade e robustez,

necessárias ao armazenamento de dados sensíveis,
chaves criptográficas e certificados digitais.

CENÁRIO ATUAL

A Medida Provisória 2.2002 de 24 de agosto de
2001 deu início à implantação do Sistema Nacional de
Certificação Digital da ICPBrasil. A partir desse mo
mento, a certificação e a assinatura digital passaram a
ser viáveis ao cidadão brasileiro, possibilitando o sur
gimento de algumas iniciativas de identificação digital.

CPF E CNPJ ELETRÔNICO

O eCPF e o eCNPJ, são versões eletrônicas do Ca
dastro de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), representados na figura 1, que
garantem a autenticidade e a integridade nas transa
ções eletrônicas de pessoas físicas ou jurídicas.

Cada um desses documentos é composto por um
certificado digital, que contém além do par de chaves
(pública e privada) e da assinatura digital de uma au
toridade confiável, os dados correspondentes aos di
versos documentos do titular.

REGISTRO DE IDENTIDADE CIVIL

O Registro de Identidade Civil (RIC) é uma inciativa do
Ministério da Justiça que tem por objetivo unificar a
identificação dos cidadãos brasileiros em um cadastro de
nível nacional, prevendo a utilização de um cartão (smart
card) para reunir todas as informações sobre o cidadão.

Figura 2: Cartão do Registro de Identidade Civil (RIC)



dão pode efetuar a sua autenticação em qualquer um
deles, utilizando seu cartão único de identificação.

Nesta abordagem, cada sistema governamental
tem sua própria base de dados, regras de negócio e
interface com o usuário, exatamente como acontece
atualmente. A novidade é a promoção desses sistemas
como serviços, disponibilizando as informações de seu
domínio para outros sistemas (serviços).

Para que esta arquitetura seja implementada com
sucesso, é vital que haja uma consolidação dos da
dos redundantes das aplicações existentes, e a con
fiança, a cada serviço, do fornecimento dos dados
de sua responsabilidade.

Outra questão é a segurança da informação: é ne
cessário aplicar controles e políticas de segurança,
com o objetivo de evitar vazamento de informações,
ou indisponibilidade de serviços.

PORTAL DO CIDADÃO BRASILEIRO

Nesta abordagem, o cidadão acessa os serviços
disponibilizados através de um portal na internet, co
mo demonstrado na Figura 4.

3JUL/AGO 2013

Ainda em fase piloto e de experimentação, o cartão
do RIC, ilustrado na figura 2, na página anterior, con
tém um certificado digital emitido por uma autoridade
confiável, números de documentos, e outros dados,
todos gravados dentro do chip presente no cartão.

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
GOVERNAMENTAIS

A proposta deste artigo é apresentar algumas ar
quiteturas de integração de sistemas governamentais,
oferecendo serviços ao cidadão, baseadas na utiliza
ção de um cartão como o RIC para autenticar com se
gurança o usuário.

SISTEMAS INDEPENDENTES
COMPARTILHANDO SERVIÇOS

Um exemplo de arquitetura de integração de serviços
ao cidadão, baseado no acesso a diferentes sistemas  po
rém interconectados entre si  pode ser visto na Figura 3.

No modelo, são disponibilizados ao cidadão, por
meio de acesso via internet, alguns sistemas. O cida

Figura 3: Exemplo de integração com sistemas independentes Figura 4: Portal do Cidadão Brasileiro
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Este artigo apresentou alguns exemplos de arqui
tetura de integração de sistemas, com o objetivo de
simplificar a interação entre o cidadão e o governo.
De maneira nãoexaustiva, as ideias foram expostas
como ponto de partida para o desenvolvimento de

Todos os sistemas atuais são modificados de forma
a disponibilizar suas informações como serviços, inter
ligados entre si, mas sem qualquer interface com o ci
dadão (usuário). O Portal passa a ser a interface única
e centralizada de acesso aos serviços oferecidos pelos
órgãos governamentais.

Neste exemplo, o cidadão realiza sua autenticação

no Portal através do cartão de identificação e acessa
todos os serviços de forma prática, através de um me
nu de opções, presente na interface.

A maior vantagem desta abordagem é a facilidade
de uso pelo cidadão, já que os serviços de que ele ne
cessita seriam encontrados no mesmo lugar – o Portal
do Cidadão Brasileiro.

projetos reais dentro dessa temática. Enfim, as tec
nologias de informação e comunicação atuais já per
mitem a elaboração de diversos projetos com o ob
jetivo de beneficiar o cidadão. Basta a aplicação prá
tica dessas tecnologias para que a vida do cidadão
moderno se torne cada vez mais simplificada. E a do
governo e das empresas, mais eficiente.

MBA em Desenvolvimento de Soluções Corporativas
em Java/SOA (2012), pela Faculdade de Informática e
Administração Paulista (FIAP) e Bacharel em Sistemas
de Informação (2003), pela Faculdade Batista de Ad
ministração e Informática (FBAI). Atuou durante sete
anos como Técnico Eletrônico, em projetos como si
nalização metroferroviária e manutenção eletrônica, e
dez como Analista Programador, no desenvolvimento
de softwares comerciais. Desde 2010 é Analista no
Serpro, lotado na Superintendência de Suporte à
Tecnologia, em São Paulo/Luz. Atualmente participa
do projeto de internalização do ALM (Application Li
fecycle Management). Foi premiado em terceiro lugar
no ConSerpro 2012, tema Governo Eletrônico, com o
trabalho “Integração de Sistemas: Simplificando a Vida
do Cidadão”.

Foto: Divulgação



INTRODUÇÃO

O reúso de software pode ser definido como o
uso de artefatos de software já existentes na cons
trução de um novo software, em qualquer fase do
seu ciclo de vida. O reúso traz diversos benefícios
para o desenvolvimento de software, como aumento
da qualidade, produtividade e confiabilidade, além
da diminuição do tempo de desenvolvimento e do
custo de manutenção.

No Serpro, o processo de desenvolvimento de
software é guiado pelo Processo Serpro de Desenvolvi
mento de Soluções (PSDS). O PSDS é dividido em ma
croatividades, e tem o objetivo de padronizar e docu
mentar as atividades do processo de desenvolvimento.

Este artigo apresenta uma proposta de ferramenta
de suporte ao reúso de software baseada no PSDS,
que possibilita o reúso em todas etapas do ciclo de
vida do projeto.
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FERRAMENTA PROPOSTA

O propósito da ferramenta é que diversos artefatos se
jam submetidos e, posteriormente, reutilizados por outros
desenvolvedores. A organização da ferramenta separa os
artefatos de acordo com as macroatividades do PSDS.

FUNCIONALIDADES DA
FERRAMENTA

1. CADASTRO
O cadastro de artefatos é feito em três etapas. Es

sa divisão serve para ajudar a aumentar o nível de
detalhamento do artefato, pois quanto mais infor
mações sobre o artefato forem cadastradas, mais fá
cil será para outro desenvolvedor recuperálo ao fa
zer uma busca no sistema. Em cada etapa, a ferra
menta solicita que sejam informados metadados que
descrevem o artefato.

Ferramenta de Suporte ao
Reúso de Software para
Projetos do Serpro



1.1  Geral
A etapa “Geral” é igual para todos os tipos de arte

fatos cadastrados na ferramenta. Os metadados solici
tados nesta etapa contêm as informações essenciais re
ferentes a qualquer artefato. Esses metadados são No
me do Artefato, Macroatividade, Tipo de artefato
(dentre os previstos para aquela macroatividade), autor,
data de criação, versão, versão do PSDS e descrição.

1.2  Macrotividade
A etapa de Macroatividade tem como objetivo carac

terizar ao máximo um artefato dentro do repositório, de
acordo com a sua finalidade, pois as informações relevan
tes de um artefato são diferentes para cada macroativida
de. Nesta etapa os metadados solicitados pela ferramenta
são específicos da macroatividade à qual o artefato per
tence. A seguir são apresentados, como exemplo, os me
tadados da macroatividade de Engenharia  Requisitos.
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Engenharia  Requisitos
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Descrição do projeto
para o qual o requisito foi desenvolvido.
TIPO DE SISTEMA: Analítico ou Transacional.
OBJETIVO: Descreve a finalidade do artefato.
DESCRIÇÃO DA(S) FUNCIONALIDADE(S): Descri
ção das funcionalidades com a qual o artefato
está associado.
CLIENTE: Cliente para o qual o requisito foi de
senvolvido, pois os artefatos desenvolvidos para
um mesmo cliente, mesmo que em projetos dife
rentes, podem possuir características em comum.

1.3  Artefatos Relacionados
Esta etapa do cadastramento permite que sejam

informados quais artefatos já cadastrados na ferra
menta estão relacionados ao artefato que está sendo
cadastrado. Com esta informação, é possível que, ao
se buscar um artefato no início do ciclo de vida do
projeto, possa se chegar a artefatos de outras macro
atividades mais adiante no ciclo de vida, possibilitando
o reúso em diversos níveis.

2. BUSCA E DOWNLOAD
Um repositório de artefatos para reúso deve pro

ver mecanismos de busca que permitam aos usuári
os encontrar artefatos que satisfaçam as suas ne
cessidades. É muito importante que a busca no re
positório seja fácil e traga bons resultados, pois,
para que o repositório de software seja realmente
útil, é preciso que seja mais fácil encontrar um arte
fato reusável do que criar um novo. Por esse moti
vo, a ferramenta possui três formas de encontrar
artefatos: busca por texto livre, busca por metada
dos e navegação por macroatividade.

2.1  Busca por texto livre
Neste tipo de busca, o usuário informa uma ou

mais palavras e a ferramenta busca artefatos que pos
suam estas palavras em qualquer parte dos seus me
tadados. É o tipo de busca mais simples e pode ser
utilizado para fazer uma busca mais genérica.

2.2  Busca por metadados
Nesta busca, o usuário seleciona alguns metadados

(entre os mesmos que aparecem no cadastro do arte
fato) e o sistema filtra os artefatos de acordo com
aqueles metadados. Este tipo de busca é um pouco
mais completo e, apesar de um pouco mais trabalho
so, tem mais chances de trazer como resultado um
artefato realmente útil ao usuário.



dastro e reutilização de artefatos, participação no
fórum e na wiki. Quanto mais o usuário utilizar a
ferramenta, maior sua pontuação.

5. GERENCIAMENTO DE VERSÕES
É importante que em um repositório seja possível

armazenar diferentes versões de um artefato de forma
que os desenvolvedores possam recuperar versões an
teriores e manter variações de um mesmo artefato
[Almeida et al. 2007]. A funcionalidade de gerencia
mento de versões permite que sejam inseridas novas
versões de um artefato, sem que as versões anteriores
sejam perdidas.

6. NOTIFICAÇÕES DE EVENTO
Com a funcionalidade de notificação de eventos, o

usuário tem a opção de solicitar ser notificado por e
mail caso ocorram eventos relacionados ao artefato,
como cadastro de uma nova versão, avaliação, altera
ção no artefato ou novos relacionamentos.
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2.3  Navegação por Macroatividade
Neste tipo de busca, a ferramenta permite que o

usuário navegue por uma lista de macroatividades, ex
plorando os artefatos cadastrados em cada uma delas.

3. AVALIAÇÃO DOS ARTEFATOS
A avaliação dos artefatos ajuda a identificar os ar

tefatos com maior qualidade para serem reusados, e
os de menor qualidade que podem, eventualmente,
serem excluídos do repositório. A ideia é que, após
reutilizar o artefato, o usuário retorne ao sistema e in
forme uma nota de 0 a 10 e um comentário sobre a
avaliação do usuário, de forma a ajudar outros usuári
os a entenderem em quais contextos o artefato foi
reutilizado com sucesso.

A nota do artefato é calculada a partir da média
de todas as avaliações. Na listagem de artefatos, re
sultante de qualquer um dos três tipos de busca, é
possível ordenar os artefatos pela nota, obtendo as
sim um Ranking de Artefatos.

4. AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS
Dentre as principais dificuldades para a prática do

reúso estão aspectos comportamentais dos desenvol
vedores, como falta de comprometimento, encoraja
mento, treinamento e recompensas para o reúso de
software. Por essas razões muitas vezes as empresas
precisam adotar políticas de estímulo para recompen
sar os desenvolvedores que se dedicam à prática do
reúso. [Yongbeon 1998].

Também com o objetivo de incentivar o reúso, a
ferramenta proposta neste trabalho adota a política
de pontuação, baseada na proposta de [Agresti
2011], como um indicador, que pode servir para
uma política de recompensa, visando estimular o
reúso. A ideia é que o usuário receba uma pontua
ção conforme a sua utilização da ferramenta: ca

7. FÓRUM E WIKI
O reúso de software não está restrito ao reúso de ar

tefatos, é possível também reusar conhecimento, a partir
da troca de experiência. No Serpro, embora muitas equi
pes usem as mesmas tecnologias no desenvolvimento de
sistemas, muitas vezes os grupos estão distribuídos geo
graficamente, dificultando a troca de conhecimento. Um
problema enfrentado por uma equipe muitas vezes já foi
solucionado por outra, mas pela dificuldade de comuni
cação, acaba sendo solucionado mais uma vez.

As funcionalidades de Fórum e Wiki tem como ob
jetivo oferecer mecanismos que facilitem essa troca de
experiência entre os desenvolvedores, mesmo que
distantes, de forma a evitar "redescobertas" de solu
ções e também buscando manter e centralizar um re
gistro de soluções.

Figura 3. Exemplo de busca por texto livre de Ontologias.
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Paula Monteavaro Franceschini

Formada em Ciência da Computação pela UFRGS
(2008), com pósgraduação em Engenharia de
Software pela UFRGS (2012). Trabalha como analista
de desenvolvimento no Serpro, Regional Porto Alegre,
desde 2009. No ConSerpro 2012 obteve 3º lugar no
tema Engenharia e Arquitetura de Software com o
trabalho "Ferramenta de Reúso de Software para
Projetos do Serpro".

Ao longo do processo de desenvolvimento de software, artefatos mais abstratos servem de base para o desen
volvimento de artefatos cada vez mais complexos. O diferencial da ferramenta proposta é permitir aos desenvolve
dores praticarem o reúso em qualquer uma dessas etapas do desenvolvimento. Além disso, o cadastro de artefatos
é baseado no PSDS, deixando a ferramenta mais próxima da realidade do Serpro.
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BuscaLeg

O
BuscaLeg ficou conhecido como o Google do legislati

vo. Mas o fato é que o famoso buscador não obtém re

sultados que vão direto ao ponto como a ferramenta

criada em software livre pelo Interlegis. É o único sítio

eletrônico capaz de entregar informações específicas das Casas do

congresso nacional, assembleias estaduais e de câmaras de verea

dores do país. Com a iniciativa, facilita a vida do cidadão que quer

ficar atento às ações dos parlamentares brasileiros.

Concebido pelo Senado Federal, por meio do Instituto Legislati

vo Brasileiro, e em parceria com o Banco Interamericano de Desen

volvimento, o Interlegis é um programa de modernização dos po

deres legislativos no Brasil, nos três níveis de governo: federação,

estados e municípios. Além do BuscaLeg, oferece também o LexML,

ambiente agregador de documentos jurídicos e legislativos, e con

sultorias, oficinas e cursos para a capacitação de servidores das Ca

sas criadoras de leis no Brasil.

O Interlegis mantém um ambiente colaborativo denominado

Colab para todos os interessados em contribuir para os projetos do

programa. Publicado sob licença Creative Commons, a área de

compartilhamento de conhecimento é pensada como espaço de
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evolução das soluções voltadas para a ampliação do acesso à infor

mação ao cidadão.

O que é o BuscaLeg?
O BuscaLeg é um portal que possibilita a busca de notícias e de

cisões legislativas por todo o país, nas esferas federal, estadual e

municipal. O sítio eletrônico é considerado simples e não possui di

ferenças notáveis em relação a outros serviços mais conhecidos. O

maior avanço do BuscaLeg não aparece de imediato, mas sim em

seu mecanismo de funcionamento. Ele está hospedado na página

http://busca.interlegis.leg.br .

A base do sistema é a ferramenta livre MetaBus, que permite a

gestão do cadastro das fontes de pesquisa registradas. Ela é capaz

de realizar buscas em qualquer outra aplicação que realize algum

tipo de retorno de dados em RSS (really simple syndication), um for

mato de sumarização de conteúdo web.

Ao acessar a página, é exibida uma interface de busca simples,

na qual só é necessário digitar as palavraschave. Quando é execu

tada a pesquisa, esses termos são repassados para cada uma das

fontes cadastradas e gerencia as respostas. O usuário obtém os re

Ferramenta de código aberto, o BuscaLeg oferece pesquisa diretamente

nos portais de todas as esferas do poder legislativo brasileiro
TEXTO VICTOR FREIRE

DESIGN ANDRÉ MENEZES

A ideia evoluiu para um

agregador que

repassasse as pesquisas

do usuário para cada um

dos sites fontes e consolidasse

tudo numa só interface

JEAN FERRI
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Segundo Jean Ferri, estão previstas algumas melhorias para o futuro

próximo, como a nuvem de tags dos termos mais buscados, inter

face para dispositivos móveis e dicionário de sinônimos.

Histórico
O BuscaLeg efetivamente começou há cerca de 5 anos, com o

MetaBus, considerado a base do sistema. A ideia era fazer uma fer

ramenta que abarcasse uma busca de todas as legislações sem in

termediação dos portais das câmaras e assembleias. “Percebemos

que essa estratégia demandaria um enorme esforço da parte do In

terLegis, então resolvemos simplificar”, declara Jean Ferri.

De acordo com o analista do Interlegis, a alternativa encontrada

foi a de juntar o MetaBus com os portais modelo já utilizados pelas

administrações de todo o país. Ele esclarece que todos esses sítios já

tinham mecanismos de busca, com as respostas formatadas no pa

drão XML/RSS. “A ideia evoluiu para um agregador que repassasse

as pesquisas do usuário para cada um dos sites fontes e consolidas

se tudo numa só interface”, detalha Ferri.

As ferramentas utilizadas no BuscaLeg são softwares livres e re

sultaram em uma aplicação que também tem seu código aberto. O

portal é publicado sobre licença GPL (licença pública geral), progra

mado em Python, com uso do framework Django. A solução roda

em servidores Linux e o banco de dados é o conhecido PostgreSQL.

A documentação é disponibilizada ao público no Colab.

INFORMAÇÃO JURÍDICA E LEGISLATIVA

Para pesquisar leis, decretos, acórdãos, súmulas, projetos de

leis entre outros documentos das esferas federal, estadual e

municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o

que inclui Advocacia (AGU), Controladoriageral (CGU) e Tri

bunal de Contas da União (TCU), o Interlegis oferece um outro

sítio: o LexML.

O objetivo é organizar e disponibilizar informações desta na

tureza dos diversos órgãos do governo na internet. O LexML,

mais do que uma unificação, é uma infraestrutura que permi

te uma busca eficaz na grande quantidade de dados existen

tes no país. O foco é diferente do BuscaLeg, que também in

clui notícias dos portais legislativos e não tem no seu escopo

as documentações produzidas pelo executivo e judiciário.

O LexML, de acordo com o Interlegis, é uma das peçaschave

do programa de governo eletrônico brasileiro (Gov.br), reco

mendado pelo Padrão de Interoperabilidade do Governo Ele

trônico (EPing).

Exemplos de telas de

pesquisa e resultado no BuscaLeg

sultados à medida que eles forem sendo retornados. A base de in

formação são os portais dos poderes legislativos, que estão conti

nuamente em processo de listagem e cadastramento.

Evolução
Pra facilitar o trabalho e padronizar as atividades dos parlamen

tos, em 2006, foi desenvolvido um portal modelo para ser utilizado

pelas câmaras e assembleias. Construído em Plone, um dos mais

populares sistemas de código aberto para gerenciamento de con

teúdo web (CMS), o próprio portal é disponibilizado como software

livre e permite integração completa com o código do BuscaLeg. Ini

cialmente, foram cadastradas quase 500 fontes baseadas em Plone

ou Wordpress, que têm suporte nativo a RSS na busca.

O BuscaLeg é hábil em entregar resultados já orientados para o

mundo legislativo e também é ágil tecnicamente. O analista res

ponsável pelo projeto, Jean Ferri, explica que a solução não exige

grande uso de CPU e memória: o processamento das buscas não

ocorre na própria ferramenta, mas em cada portal cadastrado.

De acordo com Ferri, numa segunda etapa, estão sendo desen

volvidos buscadores de código (chamados parsers) para portais que

têm busca somente em HTML. Assim, sites que não foram desen

volvidos com Plone poderão também ser objeto de pesquisa da

aplicação do Interlegis, ampliando ainda mais o escopo.

A ferramenta tem como diferencial a possibilidade de filtragem

dos resultados pelas casas legislativas dos Estados da federação e

Distrito Federal, que se encontra na lateral da página de resultados.



MEMÓRIA

Ao longo de sua existência, o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) passou por
diversas medidas para equilibrar a complexi

dade de aliar justiça, fiscalização e arrecadação de
forma satisfatória. Diferentemente do Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF), o imposto voltado para
o campo possui função extrafiscal: mais do que sim
plesmente arrecadar, busca resultados sociais e
econômicos, como desencorajar as grandes proprie
dades improdutivas e servir de base para ações do go
verno, como a Reforma Agrária.

“Os municípios precisam se esforçar para que o ITR
possa efetivamente ser mais eficaz, cumprindo seus pro
pósitos, principalmente o de geração de receita e de de
sestímulo à subutilização da terra”, declara o economista
da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do
Sul (Fee/RS), Alfredo Meneghetti Neto.

Também professor da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS), Meneghetti destaca o
papel do Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro) nesse processo. “Uma das frentes que pode au
xiliar os municípios a resolver esses problemas é a mo
dernização na cobrança do ITR, que vem sendo desen
volvida pelo Serpro e que faz com que a Receita Federal
possa disponibilizar um programa moderno para decla
ração do imposto, inclusive com o fim das declarações
em papel”, diz.
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TEXTO TANIS SERRA
DESIGN EDNO JUNIOR

Conheça a história do imposto que acompanha
as evoluções da vida no campo

MODERNO

RURAL
CADA VEZ MAIS

IMPOSTO
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Integração de sistemas
Hoje, o ITR conta com ferramentas de

uso restrito pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e que foram reconstruídas como se
fossem um único sistema, batizado de ITR
Integrado e incorporado à Suíte da Apli
cativos da RFB. Dentre estas soluções, es
tão o programa gerador de declaração do
imposto (PGDITR), o Cadastro de Imóveis
Rurais (Cafir) e a malha da Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (Ditr).

“Funcionalidades comuns que vários sis
temas tinham, como consulta de dados de
declaração, puderam ser compartilhadas
dentro de um ambiente integrado, gerando
maior produtividade e melhor manutenção
dos sistemas”, explica Vanderlei Souza, um
dos analistas de desenvolvimento do Serpro
envolvidos com ITR.

Ainda segundo Vanderlei, a cada entrada
de novo exercício, notase a praticidade do
sistema. “Temos condições de tratar todas
as demandas de forma integrada, poupando
tempo e custo, já que o cliente pode fazer
uma única homologação de todos os siste
mas; sem contar as possibilidades de auto
matização de alguns processos”, esclarece.

Avanço tecnológico
Na década de 1970, ainda sob a respon

sabilidade do Incra, o Serpro já processava e
transcrevia as informações da chamada de
claração de propriedade (DP), relativa ao ITR.
Eram feitas atualizações de cadastros e utili
zados os cartões perfurados, que demanda
vam um grande esforço dos profissionais da
empresa para atender ao cliente.

Carlos Manoel Castro, analista do Serpro
em Salvador, trabalhou na Divisão de Siste
mas Rurais e acompanhou de perto todo
esse processo. “Foi uma tarefa bastante de
safiadora fazer caber um programa que
analisava a correção de um formulário de 4

páginas em um equipamento de 64k de
memória, como eram os computadores
existentes na época”, relembra.

Em 1990, o ITR passou a ser controlado
pela RFB, fato que ampliou as facilidades
para se gerir o imposto, devido à estrutura
do órgão e às novas tecnologias desen
volvidas. Em 1997, o Serpro criou o PGD
ITR, disponibilizado via disquete.

Cinco anos depois, o programa passou a
contar com uma nova versão em Java, que
permitiu a sua utilização por outros siste
mas operacionais além do Windows. A
partir de 2008, apenas a versão Java do
programa continuou a ser disponibilizada e,
desde 2009, os sistemas relacionados ao
ITR foram retrabalhados por meio do fra
mework Demoiselle, com um novo layout.

Perspectivas
Genilmar Fontenelle Rodrigues, Chefe da

Divisão de Cobrança da Pessoa Física, do
Imóvel Rural e das Obras de construção Civil
da Receita (Dipef), informa que, atualmente,
a administração do ITR encontrase no mes
mo patamar dos outros tributos, como o
IRPF, considerando os sistemas de coleta de
informações e de controle do crédito tribu
tário. “O ITR integrado possibilitou, inclusive,
a disponibilização para os municípios conve
niados das aplicações do imposto, no Portal
ITR”. O acesso também foi facilitado para as
prefeituras por meio dos módulos Imóvel
Rural, Cobrança e Fiscalização.

Segundo Genilmar, o Serpro tem sido
parceiro na conquista dessas inovações,
resultando em aplicações amigáveis para
os usuários com a segurança necessária.
Para melhorar continuamente a adminis
tração do ITR, ele defende um foco para
as evoluções das tecnologias envolvidas no
imposto: buscar cada vez mais a simplifi
cação das ferramentas, pensando na faci
lidade de acesso pelos usuários.

1822 – Primeira ideia de criação de
um imposto territorial rural no Brasil.

1891 – Facultada às províncias a
cobrança de um imposto territorial.

1934 – Constituição faz distinção
entre imposto territorial rural e urbano.

1964  Lei 4.504 (Estatuto da Terra)
institui o ITR como imposto federal.

1980  Adotadas medidas que re
lacionam o tamanho do imóvel rural
com o seu grau de utilização de
acordo com cada município.

1990  Responsabilidade de cobrar
e gerir o imposto passou do Incra pa
ra a Receita Federal.

1997 – O próprio contribuinte pas
sa a informar e calcular o seu impos
to. As informações podem ser envia
das também pela internet.

2008  Municípios podem arrecadar
até 100% do ITR.

2012 – “Papel zero”  fim das de
clarações (DITR) em papel.

Breve Histórico do
ITR no Brasil

Modernização na
cobrança do ITR pode

ajudar municípios
PROF. ALFREDO MENEGHETTI NETO

Carlos Manoel acompanhou de perto
a informatização do ITR

Fontes:
 Imposto Territorial Rural (ITR): Algumas
considerações  Alfredo Meneghetti Neto, 1992
 Receita Federal

Foto: Arquivo Pessoal
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A rede mundial de computadores é muito mais do que

a superfície na qual estamos acostumados a surfar.

Para além dela, existe uma vastidão de documentos e

informações que não para de crescer

S
egundo o “World Wide Web Size”, site que faz

uma estimativa diária do tamanho da internet,

a web indexada, ou seja, o conjunto de páginas

mapeadas pelos mecanismos de busca, é de

pelo menos 45 bilhões de páginas, de acordo com da

dos do começo do mês de julho. E mais, segundo a Go

ogle, cujo buscador é o mais usado do mundo, a inter

net alcançou, em 2008, a marca de um trilhão de URLs,

endereços que apontam para algum recurso, seja uma

página html, uma imagem, um arquivo ou máquina.

Mas essa imensa quantidade de documentos é só

uma pequena parte da web. Não se sabe exatamente a

proporção entre a parte indexada e aquela não indexa

da, classificada como web escura ou deep web. Alguns

afirmam que a web conhecida representa 20% do total

da internet, outros que ela seria menos de 1%. Para

Berthier RibeiroNeto, diretor de engenharia da Google

para América Latina, não há muito como comparar as

duas, já que a web escura é potencialmente infinita.

ALERTA AOS NAVEGANTES

Experiente nesse ambiente caótico, Fabiano Pe

reira não indica o acesso à deep web. “É forte

mente recomendado que você não faça isso, pois

as consequências psicológicas são imprevisíveis.

E ainda há o risco de sua máquina ser intercep

tada e invadida”, avisa.

O acesso à deep web requer um navegador es

pecial: o Tor. É a partir dele que se torna possível

a conexão com a Hidden Wiki. Quem costuma

navegar por ela geralmente configura um pro

grama antivírus em seu nível máximo de segu

rança e usa uma máquina virtual que permite si

mular outro computador dentro de seu sistema

principal, garantindo mais segurança para os

seus dados.



Ele explica que as páginas produzidas pelos internautas são es

táticas, o conteúdo encontrase armazenado em um servidor web

e pode ser acessado a qualquer momento. Entretanto, existem

páginas que são dinâmicas, isto é, seu conteúdo é gerado no mo

mento em que o usuário faz uma consulta. O extrato bancário ob

tido via web é um bom exemplo, pois cada usuário, a cada dia,

pode gerar inúmeros extratos de meses e anos diferentes e cada

um deles gera uma nova página dinâmica.

“A página de extrato não está armazenada no servidor web.

Pelo contrário, ela é gerada no momento da consulta realizada

pelo usuário. Páginas dinâmicas não são indexadas pelas máquinas

de busca, pois estas não sabem como fazer as consultas que ge

ram tais páginas. Como elas não são indexadas, dissemos que fa

zem parte da web escura, a parte da web que não vemos normal

mente. É por isso que se diz que o tamanho da web escura é mui

to maior. De fato, o tamanho dela é, no limite, infinito”, afirma

Berthier RibeiroNeto.

Indexar ou não indexar? Eis a questão
Com a compreensão do conceito de páginas dinâmicas, fica

mais fácil entender a impossibilidade das soluções de busca em

abranger toda internet, já que ela está sempre em flutuação e ex

pansão. Mas, afinal, o que compreende a web indexada? Berthier

explica que o buscador Google indexa todo o conteúdo disponível

na web que atende a três quesitos fundamentais: (a) é acessível a

partir de um endereço web, uma URL; (b) é público conforme de

clarado pelo gestor do servidor web que armazena o conteúdo; e

(c) não viola as políticas de publicação da empresa, que não per

mite, por exemplo, pornografia infantil.

Isso leva a uma terceira dimensão da web, aquela formada pe

las páginas estáticas cujos criadores não querem que elas sejam

indexadas: a chamada deep web. “De fato, há a web acessível a

todos e aquela acessível somente através de browsers e endereços

específicos. Os termos para nos referirmos à essas porções da in

ternet são surface web e deep web. A surface web é aquela onde

navegamos normalmente, os sites do dia a dia, por assim dizer. Já

a deep web é composta por todo o material publicado porém não

indexado, ou seja, material que não pode ser encontrado ou visi

tado por mecanismos de busca ou browsers comuns, como o In

ternet Explorer, Firefox e outros”, explica Renato Alt, usuário da

internet que investiga e escreve sobre a deep web.

De acordo com Renato, o material existente na deep web não é

indexado propositalmente, para evitar justamente que qualquer

um o acesse. “Há muito conteúdo sigiloso, material de pesquisa,

estudos e afins que são direcionados para públicos específicos; há

bibliotecas inteiras, documentos de universidades que podem ser

acessados por pessoas que possuem os meios para isso”, detalha.

31JUL/AGO 2013

• 45 bilhões de páginas indexadas

• 1 tri lhão de URLs

• Páginas dinâmicas (não indexadas)

• Documentos secretos de Governo

• Tutoriais de invasão de sistemas

• Listas de senhas de usuários

• Links para grupos criminosos

• Conteúdo sigi loso

• Material de pesquisa e estudos

• Documentos de Universidades
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Baseada no anonimato
Segundo o professor, designer e desen

volvedor Fabiano Pereira, a deep web é um

ambiente que não existe para os mecanis

mos de busca por um simples motivo: “em

sua concepção, as páginas receberam a

tag <META NAME=”robots” CONTENT=”noin-dex, nofollow”>. Ela tem dupla função. Faz

com que os robôs dos mecanismos de

busca não visualizem determinadas pági

nas (algo útil, por exemplo, quando o site

está recebendo ajustes e ainda não está

pronto para ser visualizado por todos) e

também impede que os mesmos robôs si

gam os links desses sites”. Dessa forma, os

conteúdos só ficam acessíveis para quem

tiver os links diretos, o que acontecerá,

aponta Fabiano, somente se o dono do site

resolver divulgar seus links em locais espe

cíficos da web.

Mergulho arriscado
Mergulhar a fundo na web não é fácil

nem recomendável, caso você não seja um

usuário experiente. Para Fabiano, as pro

fundezas da web são um ambiente caótico

caracterizado pela ausência de controles e

anonimato na navegação. Se, por um lado,

essa liberdade favorece inúmeras ideias e

experimentos interessantes, por outro não

oferece resistência ao que há de pior no

gênero humano: a violência e o crime.

Fabiano assinala que um dos principais

sites dessa dimensão da web é a Hidden

Wiki, o que ele chama de “Wikipedia do

caos”. Segundo ele, lá você encontra des

de documentos secretos dos governos, tu

toriais de invasão de sistemas dos mais va

riados tipos, listas de senhas de usuários

até links para grupos de criminosos.

“Todos os acessos à deep web passam

pela Hidden Wiki. É uma espécie de bus

cador do submundo. Sem filtros, nem pu

dores, você acha tudo o que a doentia

mente humana é capaz de conceber, de

atos hediondos e macabros a anúncios de

assassinos oferecendo seus serviços. E

quanto mais se explora, mais bizarro é”,

narra Fabiano.

Se você não for um hacker, afirma o

desenvolvedor, acessar a deep web é um

procedimento muito arriscado, seja pelo

Dizer que a deep

web é underground,

no sentido pejorativo

da palavra, não seria

fazer justiça, pois o conteúdo

saudável é muito maior

RENATO ALT

Dizse que o

tamanho da web

escura é muito

maior. De fato, o

tamanho dela é, no

limite, infinito

BERTHIER RIBEIRONETO

A deep web é o

habitat natural da

maioria dos hackers,

uma vez que já estão

habituados a navegar em

total anonimato

FABIANO PEREIRA

seu conteúdo incomum, seja pela propa

gação de vírus e softwares maliciosos. “A

deep web é o habitat natural da maioria

dos hackers, uma vez que já estão habitu

ados a navegar em total anonimato.

Hackers são, normalmente, movidos por

questões políticas e conceituais, utilizando

seus conhecimentos para derrubar gover

nos, desmoralizar empresas de conduta

desleal (dentro dos princípios hacker) ou

simplesmente para se divertirem, testando

conhecimentos profundos de internet e

segurança em rede”, diz Fabiano.

Como as pessoas não utilizam meios de

acesso e navegação corriqueiros para che

gar à deep web, acrescenta Renato Alt,

rastrear usuários realmente se torna uma

tarefa mais complicada, algo que real

mente facilita a propagação de conteúdo

impróprio. Entretanto, ele acha que con

denar a deep web pelo uso que alguns cri

minosos fazem dela é um erro. “Dizer que

a deep web é underground, no sentido

pejorativo da palavra, não seria justo, visto

que, como já disse, o conteúdo, digamos,

saudável, é muito maior”, pontua.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação Foto: Divulgação
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Aplicativo brasileiro vence concurso
para cidades sustentáveis
O apl icativo Colab foi eleito a melhor iniciativa para

dispositivos móveis pelo concurso AppMyCity, promovido pela

New Cities Foundation, em junho. Lançado em março deste

ano, o Colab permite a seus usuários registrar problemas

urbanos, propor projetos e aval iar serviços públ icos e está

disponível para sistemas operacionais iOS e Android.

Atualmente, há cerca de dez mil pessoas cadastradas na

plataforma, em sua maioria brasi leiros, apesar de uma versão

em inglês estar disponível . A uti l ização começou em Recife/PE,

onde está sediada a empresa desenvolvedora do Colab. No

primeiro mês de uso foram feitas cerca de 600 fiscal izações e

250 propostas. São Paulo já começou a uti l izar a ferramenta.

ProDeaf Móvel traduz
linguagem de sinais
O ProDeaf Móvel é um apl icativo para a comunicação

entre ouvintes e surdos, uti l izando o telefone celular.

Por meio da ferramenta tecnológica, a pessoa que

quer se comunicar com um surdo digita (ou fala) uma

mensagem no celular. Em seguida, o texto é traduzido

para a Língua Brasi leira de Sinais (Libras) por meio de

um avatar hospedado na nuvem, onde se encontra a

intel igência da solução. A solução foi criada pela

ProDeaf, empresa especial izada no desenvolvimento

de inovações de acessibi l idade no ambiente digital ,

com suporte operacional e patrocínio do Grupo

Bradesco Seguros.

Mercado de segurança digital irá
movimentar US$ 67 bilhões
O mercado global de segurança e serviços deve crescer para

67,2 bi lhões de dólares em 201 3, com crescimento ainda

maior em 201 6 - quando pode chegar a 86 bi lhões de dólares

- , de acordo com anal istas da empresa Gartner Group.

Segundo os pesquisadores, as maiores influências sobre os

gastos estão agora na crescente complexidade dos ataques,

que aumenta o volume de dados necessários para a detecção.

Isso requer melhores equipamentos, serviços de apoio e

ampliação das habi l idades dos anal istas de segurança de

dados dentro das grandes organizações empresariais. O

crescimento previsto para 201 3 representa um aumento de

8,7% em comparação com o ano passado, que teve vendas

de 61 ,8 bi lhões de dólares.

Brasileiros aderem à biometria
na transação financeira
Pesquisa divulgada em junho deste ano revela que a

maioria dos brasi leiros confia na capacidade das

tecnologias biométricas em proteger seus dados

pessoais em transações financeiras. De acordo com o

estudo Unisys Security Index, que aval ia a percepção

de segurança dos consumidores em relação a uma

série de ameaças, 75% dos mais de 1 .000 brasi leiros

ouvidos afirmaram confiar de alguma forma na

capacidade dessas tecnologias biométricas – tais como

impressão digital , identificação por íris, retina ou

reconhecimento facial – para proteger suas transações

financeiras e suas identidades.

Simples Nacional comemora seis anos
de implantação
O Simples Nacional , regime comparti lhado de arrecadação,

cobrança e fiscal ização de tributos de micro e pequenas

empresas, entrou em vigor em julho de 2007. Também chamado

de Supersimples, permitiu que empresas que faturam até R$ 3,6

milhões por ano tenham um tratamento diferenciado na

tributação. Além de reduzir a carga tributária, a solução unifica o

pagamento de oito impostos em um único boleto. Atualmente,

ela conta com mais de 30 sistemas que garantem o atendimento

das mais diversas funcional idades: apuração do valor devido,

declaração, fiscal ização, administração de cadastros dos optantes

pelo regime, entre outras. O Supersimples já arrecadou mais de

R$ 200 bi lhões para os cofres da União, Estados e municípios. Sua

tecnologia foi desenvolvida pelo Serpro.
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percussão com os pés. E repete a aposta na
autonomia quando o assunto é produzir
música: com auxílio esporádico de apenas
dois profissionais, assinou toda a fase téc
nica da produção de seu disco.

No último dia do Fórum Internacional de
Software Livre (Fisl), realizado de 3 a 6 de
julho em Porto Alegre, André apresentou a
experiência de gravar seu CD. “O disco tem
um toque experimental, com um pouco de
pop e rock, influência da Tropicália e do
rock psicodélico. É um mix tanto de lingua
gens como de instrumentos, e traz uma
nova forma de fazer música”, avalia. Para
ampliar a sonoridade do disco, DeMarco
evitou o uso de samplers (trilhas eletrônicas
de instrumentos) e utilizou berimbau, cravi
ola e outros instrumentos menos ortodo
xos, como vasos e garrafões de água. A
obra independente, licenciada em Creative
Commons, está disponível para download
em seu site: andredemarco.mus.br.

A internet ampliou a possibilidade
de um artista musical se fazer
ouvir, independente da chancela

das três grandes gravadoras que dominam
o mercado fonográfico. E também é a
web que facilita a propagação de outra
prática libertária: a produção de música
profissional com software livre, tanto na
confecção de CDs quanto nas pistas, eli
minando a necessidade de obter se licen
ças para finalizar uma obra.

“Quando digo que usei software livre
para gravar um disco em casa, a expectati
va de algumas pessoas diminui. Mas se
surpreendem quando conferem o resulta
do”, afirma André DeMarco, que acaba de
lançar o CD “Terra à vista”. Biólogo por
formação, ele adotou a música na universi
dade, de brincadeira, mas há cinco anos
investiu na área profissionalmente. Autoca
racterizado como Homem Banda, André
canta, toca violão, gaita e ainda garante a
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TEXTO REGINA FARIA
DESIGN EDNO JUNIOR

Softwares livres para produção musical são opção de autonomia para
músicos e DJs mundo afora. Conheça histórias em que tecnologias
abertas e arte formaram uma dupla de sucesso

SONORA
LIBERDADE

A utilização de
software livre em

um estúdio próprio
gera não só redução

de custos, mas
também permite
ampliar a autoria



Piratear para quê?
Para DeMarco, a utilização de software

livre em um estúdio próprio gera não só
redução de custos, mas também permite
ampliar a autoria, na medida em que o
músico pode gravar já pensando na fase
seguinte, da mixagem. “Normalmente, o
músico entrega suas faixas na mão do téc
nico e descreve como deseja que aquele
som fique. Mas quando você mesmo tra
balha na mixagem, pode escolher, por
exemplo, se quer aumentar um grave no
instrumento ou se quer fazer com que um
som 'pegue' o grave de outro, por com
pensações. Isso é muito interessante por
que na mixagem você ajusta volumes, gra
va efeitos, 'dá a cor' para cada música. Eu
gosto dessa possibilidade de fazer aconte
cer o som como imaginei, ajustando tudo
ali”, explica.

Para fazer a masterização, última etapa
da produção do disco, o músico contou com
trabalhos de Will Geraldo, engenheiro musi
cal, do estúdio Cantara. Com dez anos de
vivência na Inglaterra, Will é bastante enfáti
co a respeito do uso de softwares livres para
a música, como o Ardour. “Da minha vivên
cia no meio musical europeu, o que percebo
é que, aqui no Brasil, as pessoas se arriscam
mais na pirataria. Lá, quem não quer com
prar licença usa software livre. A mentalida
de é que custa menos ler um manual de um
software diferente do que ficar de fórum em
fórum atrás de números seriais de um
software proprietário”, ressalta.

De acordo com o engenheiro de som, o
Ardour é um programa tão sofisticado que
serviu de base para a criação de um aplica
tivo proprietário utilizado em gravações fa
mosas como as da música “Thriller”, de

Michael Jackson, ou da trilha sonora dos filmes
de George Lucas, diretor da série “Star Wars”.
“O pessoal que distribuiu o programa proprietá
rio demorou a fazer seu próprio manual. Então
eles pediam aos usuários que lessem o manual
do Ardour para utilizar o programa deles! Isso dá
uma noção de quanto o programa proprietário
foi baseado no livre”, lembra Will Geraldo.

“Quando você é um DJ, quer ter duas segu
ranças: que a música não falhe e que não pare”,
destaca Fausto Barbosa, conhecido como DJ
Fausto na cena de Porto Alegre. Fausto começou
na área usando discos físicos, ainda na faculdade.
Mas em 2005, quando assumiu a condução das
festas profissionalmente, começou a utilizar com
putador. Desde então, sua opção foi por usar Li
nux “porque não trava”, comenta o DJ.

Inicialmente, usava MPG123 e MPG321,
softwares livres que reproduzem áudio, funcionando
com base em linhas de comando. Há alguns anos,
usa somente o reprodutor MPlayer, mas mantendo
a preferência de utilizálo por meio da digitação de
comandos “Com esse tocador, uso música de qual
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Um DJ que digita
linhas de comando
quer formato, não apenas mp3. Normalmente, te
nho seis terminais de comando abertos simultanea
mente e utilizo uma placa de som com dois canais,
uma tocando e outra na préescuta, de maneira que
uso o computador como se fossem dois CDs
players”, detalha Fausto. “Eu escolho volumes, au
mento, abaixo, faço a transição, tudo igual. A sen
sação é a mesma da que eu teria utilizando discos.”

Considerando que em uma festa de seis ou
sete horas são utilizadas cerca de 20 músicas por
hora, dificilmente encontráveis num mesmo dis
co, totalizando de 120 a 140 faixas, podese ima
ginar a praticidade que ganha um DJ utilizando
computadores. “Isso veio para ficar”, opina Faus
to. É difícil imaginar que não.



André DeMarco: disco produzido em software livre

Dicas para produzir seu próprio CD
O músico André DeMarco aponta cuidados a tomar em fases principais da produção de um CD

Préprodução: que obra será essa?
Quais serão as músicas? Em que ordem entram

no CD? E, em cada faixa, o refrão será cantado
quantas vezes? Quais os instrumentos e que tons
serão usados em cada canção? “Bandas do mains
tream costumam contratar um produtor musical
para esta fase. No caso de uma produção alterna
tiva, os próprios músicos definem o perfil da obra”.

Produção:fimdoensaio,horadegravar
“Os programas melhoram uma captação, mas

não fazem milagre”, explica o músico, ressaltando
que cuidados eminentemente musicais, como afi
nação e harmonia, dentro do estilo que se deseja
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Arsenal livre para produzir áudio
O músico André DeMarco é um usuário

entusiasmado do Ardour. “Ele é complexo,
mas tem uma interface amigável e um bom
manual, que ajuda a entender os proces
sos”, opina o músico. Segundo a apresen
tação oficial do software, tratase de um
DAW (Digital Audio Workstation) que pos
sibilita a edição de áudio digital profissional,
com entrada e saída de diferentes formatos
de arquivos. Funciona tanto para Linux
quanto para sistema Mac OS.

Outro software livre utilizado por músi
cos é o Rosegarden, editor de partituras e
sequenciador Midi – que significa Musical
Instrument Digital Interface. Um arquivo
Midi pode conter diversos instrumentos
musicais, e o Rosengarden é o programa

que produz (ou, conforme o jargão, o pro
grama que sequencia) esses arquivos. Já
para a edição de sons, a dica é o Audacity,
capaz de cortar, colar, apressar, retardar e
fazer todas as outras alterações básicas em
cada linha de som.

Na lista de softwares também se destaca o
Jack, cujo nome completo é Jack Audio Con
nection Kit, servidor que conecta programas
de audio em ambientes Linux. Ele permite
conectar a entrada de um programa de áudio
à saída de outro programa. É utilizado para
fazer efeitos, gravação por meio de samplers
ou reutilização de softwares para gravações.
O Jack possui alguns programas associados
que aumentam a gama de recursos livres para
a edição de som, como o JAmin, um progra
ma para masterização.

desenhar, devem ser os mesmos que os dos tem
pos analógicos. Microfones, mesa de som, placas
de som e computador com boa capacidade de
processamento são outros prérequisitos.

PósProdução: o que fica, de verdade
Nesta fase, são definidos os melhores takes, as

melhores faixas. São feitas edições e corrigemse
vozes e instrumentos. Até aqui, cada voz e cada
instrumento foi tratado separadamente.

Mixagem: hora de misturar tudo
Coerente com o termo inglês mixing, que

significa mistura, esta é a fase de colocar tudo

junto, vozes e instrumentos, e definir o “lugar”
de cada um: quem fica “na frente”, mais audí
vel, e quem fica “atrás”; efeitos; compressões. O
objetivo é melhorar o conjunto até atingir o re
sultado desenhado na préprodução.

Masterização: para tocar em
qualquer lugar

Ao final desta fase, é produzido uma matriz,
um CD que será utilizado para a reprodução. A
masterização faz com que a música soe bem
em diversos meios: o fone de ouvido, o auto
falante de um carro, de um reprodutor digital,
de um computador.
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Quando digo que usei software livre para
gravar um disco em casa, a expectativa de

algumas pessoas diminui. Mas se
surpreendem quando conferem o resultado

ANDRÉ DEMARCO
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O Serpro instituiu, em junho de 2010, o Pro
grama Serpro de Memória Institucional (PS
MI). Para efeito desse programa, a empresa

considerou como Memória Institucional a reunião de
documentos que constituem a memória da organiza
ção, englobando os conhecimentos retidos pelos em
pregados individualmente e aqueles embutidos em
seus papéis e rotinas de trabalho.

A Memória Institucional é portanto uma das práti
cas de gestão do conhecimento, com foco de atuação
no conhecimento explícito, ou seja, aquele conheci
mento registrado.

O objetivo do Ser
pro ao instituir tal pro
grama foi o de pro
mover a preservação
do patrimônio históri
co da empresa, por
meio de ações de
guarda, preservação e
disponibilização para o
compartilhamento e
até para o reúso, quando for o caso.

Para que se possa estabelecer critérios e procedi
mentos para o tratamento do acervo documental (ar
quivístico, técnico, científico e museológico) relativo à
história da empresa, há a necessidade da adoção de
um conjunto de ações organizadas em subprogramas,
como museu físico, museu virtual, fototeca, história
oral e documentação organizacional.

Para tanto se faz necessária a atuação de uma
equipe multidisciplinar, com formação específica,

composta, entre outros, por bibliotecários, arquivistas e
historiadores, além do apoio da alta liderança da Empresa.

Relativamente ao Museu Virtual do Serpro, este foi
atualizado em termos tecnológicos estando hospeda
do em um novo sítio com novo design e novos con
teúdos. (http://www1.museuvirtual.serpro.gov.br/)

Ele é um produto em constante construção e me
lhoramento. Para tanto é importante que os empre
gados do Serpro ou os exempregados participem
contribuindo com as suas memórias pessoais, regis
tradas em algum tipo de suporte físico, para o enri
quecimento do acervo de informações ali contidas.

O subprograma his
tória oral objetiva regis
trar e interpretar a his
tória da empresa por
meio de entrevistas e
depoimentos. Seu re
positório está no museu
virtual. Nesse primeiro
momento foi coletado
o depoimento de todos

os expresidentes do Serpro. Um próximo passo será a
coleta de depoimentos de empregados e exemprega
dos, tendo como fio condutor os processos do Serpro.

Numa ação preparatória aos estudos da possibili
dade de termos um museu físico, já foram fotografa
das todas as obras de arte do Serpro, estando em fase
de finalização apenas as obras de arte localizadas na
representação da empresa na Regional São Paulo.

Outra iniciativa vinculada ao Museu Virtual é a pes
quisa coordenada pela área de Gestão Logística do

A Memória Institucional é portanto
uma das práticas de gestão do

conhecimento, com foco de atuação
no conhecimento explícito, ou seja,

aquele conhecimento registrado



Heloísa Helena Silva é formada em Administração pela
UFMG, com especialização em Recursos Humanos pela

UNA/MG e MBA em gestão de pessoas pela FEA/USP. Trabalha no
Serpro há 25 anos. Atualmente, está no Departamento de

Informação e Conhecimento sendo responsável por coordenar as
ações relativas ao Programa de Memória Institucional do Serpro.
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Serpro em Porto Alegre, no tocante à identificação da
data de inauguração de cada representação regional
da empresa.

Na nova versão do Museu Virtual há também o
acervo do Memorial de Porto Alegre. Iniciativa essa,
anterior ao programa, e que demonstra a preocupa
ção na preservação da história do Serpro.

No tocante à fototeca, já foi iniciado o tratamento
das fotos de diversos equipamentos. As fotos em pa
pel já foram selecionadas, sendo que o próximo passo
é a disponibilização deste acervo no Museu Virtual,
com informações acerca do contexto em que ele exis
tiu na empresa, bem como informações técnicas a
respeito do equipamento.

Quanto ao material bibliográfico de tecnologia,
com ênfase àquele considerado raro, foi instituída a
Memória Técnica que está em fase avançada de trata
mento, e encontrase localizada fisicamente na biblio
teca da Regional São Paulo. Devido às especificidades
e até raridade do material, só poderá ser consultado
internamente, porém, não será objeto de empréstimo.

Relativamente à documentação organizacional, os
documentos antigos já estão em fase final de disponi
bilização no Sistema de Documentos Organizacionais
Diretivos e Normativos. São documentos do período
da criação do Serpro até os dias atuais, como Resolu
ções, Deliberações, Decisões de Diretoria, Decisões
Setoriais e Normas.

Diversos outros tipos de documentos, também
considerados parte da memória da empresa estão
sendo mapeados e, paulatinamente sendo publicados
na Biblioteca Digital, tais como: Acordos Coletivos de

Trabalho, trabalhos acadêmicos de empregados, Con
gresso Serpro de Informática (1988). Os documentos
arquivísticos também compõem a Memória Institucio
nal da empresa e as normas que regulamentam os pro
cedimentos relativos ao assunto foram revisadas e ade
quadas a esse novo contexto. O Serpro criou a especia
lização em arquivologia e já contemplou a contratação
desse profissional no último concurso público.

As áreas da empresa foram instadas a indicarem
empregados como seus representantes. Paralelamen
te, a Universidade Corporativa do Serpro (UniSerpro)
elaborou o Termo de Referência para contratar con
sultoria especializada em ministrar capacitação em
gestão arquivística de documentos aos representantes.
O objetivo é ir adequando a cultura da empresa no
tocante à importância dos documentos produzidos,
em todo o ciclo da gestão documental, ou seja, gera
ção, uso, guarda e recuperação dos documentos.

Em relação ao Museu Físico, já foi elaborado o ter
mo de acordo a ser celebrado com o Instituto Brasilei
ro de Museus (Ibram), órgão vinculado ao Ministério
da Cultura. Paralelamente à assinatura deste termo, já
está sendo construído pelo Serpro, com o apoio do
Ibram, um termo de referência para contratação de
consultoria especializada para elaboração de diagnós
tico das potencialidades museológicas e estudo con
ceitual para a criação do Museu Serpro. A criação de
um Museu Físico segue todo um rito de procedimen
tos orientados e geridos por esse instituto.

Essas ações necessitam, cada vez mais, da participa
ção de todos da empresa, para juntos conseguirmos
resgatar e preservar a Memória Institucional do Serpro.

Foto: Arquivo Serpro
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TEXTO FABRÍCIO JANSSEN
DESIGN RÔMULO GERALDINO

Framework Al i enDroi d acel era trabal ho do

desenvol vedor, reduzi ndo em até 40% o tamanho do

códi go-fonte necessári o para cri ar o apl i cati vo

O
s usuários de apl icativos móveis desenvolvidos pelo Ser-

viço Federal de Processamento de Dados (Serpro) certa-

mente não vão perceber a diferença, mas os desenvolve-

dores desses programas, sim.

Uma solução desenvolvida por doi s empregados permi te que os

programadores escrevam até 40% menos cód igo para uma apl i ca-

ção que funcionará em disposi ti vos Android . Trata-se do fra-

mework Al ienDroid , que possu i arqu i tetura simpl i fi cada e que

provoca poucos impactos negativos no desempenho dos apl i cati -

vos gerados por meio dele.

A ideia de produzir a ferramenta partiu de Marlon Carvalho, ana-

l ista do Serpro em Salvador. “Foi um projeto pessoal . Desenvolver pa-

ra Android consumia bastante tempo devido ao esforço de integra-

ção entre a l inguagem orientada a objetos (OO) e os bancos de da-

dos relacionais (BDR). Meu objetivo era minimizar esse tempo gasto

pelo desenvolvedor”, conta.

Em parceria com Rodrigo Hjort, do Serpro de Brasíl ia , Marlon en-

tão criou a plataforma, que foi premiada como melhor ferramenta no

IX Simpósio Brasi leiro de Sistemas de Informação (SBSI ), real izado em

maio desse ano, em João Pessoa.

facilita a
criação de
APPS Móveis

Solução
Serpro



Três aplicativos de governo já foram de-
senvolvidos no AlienDroid

O AlienDroid já foi adotado em apl icativos para

dispositivos móveis desenvolvidos pelo Serpro. Um

deles é o Pessoa Física, da Receita Federal do Brasi l

(RFB), uti l izado pelo contribuinte para obter mais in-

formações a respeito da sua restituição do imposto de

renda ou a situação de seu cadastro. Outros dois apl i -

cativos, Siesc Mobi le e SGO Mobi le, foram feitos para

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-

portes (DNIT) e são usados por prestadores de serviço

que precisam sair a campo. O primeiro auxi l ia na fis-

cal ização de obras nas rodovias e estradas brasi leiras;

o segundo possibi l i ta o gerenciamento das pontes, vi-

adutos e túneis existentes na malha rodoviária federal .

De acordo com Rodrigo, testes identificaram uma

pequena perda de desempenho, comparando o de-

senvolvimento com o Al ienDroid, em relação ao de-

senvolvimento tradicional . “De fato, as operações no

banco de dados, quando real izadas diretamente em

código SQL, são mais rápidas. Mas perdem em outros

aspectos, como a capacidade de ter uma manutenção

mais fáci l e tempo de codificação reduzido”, conclui .

Facilitando a comunicação entre
modelos distintos

Os BDR surgiram em meados da década de 1 970 e

são considerados a forma mais tradicional de armaze-

namento de dados. Através de uma ou diversas tabe-

las, que se relacionam entre si , esses bancos permitem

consultas simpl ificadas, através da l inguagem de con-

sulta estruturada (SQL).

Na década seguinte, surgiram a l inguagem e os

bancos de dados orientados a objetos (BDOO), que

passaram a permitir programação e consultas mais

complexas, por meio de uma organização de dados

mais próxima ao mundo real .

No desenvolvimento para Android, a programação é

OO e a consulta é

relacional . A in-

compatibi l idade se-

mântica entre os

dois modelos, tam-

bém chamada de

diferença de impe-

dância, faz com que

se torne necessário

um grande esforço

de desenvolvimento

para um diálogo

entre ambos. “O

objetivo do Alien-

Droid é faci l itar a

persistência de dados em dispositivos móveis, viabi l i -

zando uma transição simples entre o modelo OO e o

modelo relacional do banco de dados embarcado”, ex-

pl ica Marlon.

Menos código, manutenção facilitada
Essa geração de código “extra” para tratar a dife-

rença de impedância é que motivou a criação do Al i-

enDroid. “O framework adota as melhores práticas e

padrões de projeto para este ambiente, favorecendo a

criação de apl icações sem códigos desnecessários ou

redundantes”, enfatiza Marlon. Para ele, a maior van-

tagem dessa redução no tamanho do código-fonte é

a faci l idade conquistada para a manutenção, fora o

ganho na produtividade.

Além de economizar tempo do desenvolvedor, a

ferramenta fornece uma interface simples e leve, que

objetiva não afetar negativamente o desempenho em

geral do software que a uti l iza. “Sua característica

principal é ser de fáci l apl icação. Sua arquitetura é

simples e uti l iza-se de mecanismos disponíveis no

ecossistema do Android”, afirma Rodrigo.
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O framework

adota as

melhores práticas e

padrões de projeto para

este ambiente, favorecendo

a criação de aplicações sem

códigos desnecessários ou

redundantes

MARLON CARVALHO

AlienDroid é livre!
O AlienDroid é livre. Marlon disponibilizou
o código da plataforma no sítio GitHub.
Acesse a partir do endereço:
https://github.com/AlienLabZ/aliendroid
activerecord/



PÁGINAS VERDES

Aquele computador que você não usa mais e

que está jogado em um canto, tomando pó,

pode virar matériaprima para a geração de

inclusão social e cidadania. Com sede nas

comunidades da Rocinha, Morro do Alemão e Morro da

Chacrinha, Rio de Janeiro, o projeto Fábrica Verde rea

proveita computadores usados ao mesmo tempo que

estimula a inclusão social de jovens e adultos em situação

de vulnerabilidade social.

A primeira fábrica, localizada no Complexo do Ale

mão, começou a funcionar em 2011, seguindo uma

proposta de implantação de projetos de geração de em

prego e renda aliada à perspectiva de desenvolvimento

sustentável. “Fizemos um estudo de mercado. Tanto as

demandas atuais da juventude, quanto a geração de lixo

eletrônico estão diretamente ligadas à era digital”, re

corda Ingrid Gerolimich, da Superintendência de Territó

rio e Cidadania (STC) da Secretaria de Estado do Ambi

ente. “Com o curso de montagem e manutenção de mi

crocomputadores teríamos jovens atuando de forma

sustentável para a sociedade”, acrescenta.

TEXTO LINDIARA WENTZ

DESIGN ANDRÉ MENEZES
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Em comunidades pacificadas do Rio de

Janeiro, projeto utiliza lixo eletrônico como

material didático, ministra curso para

jovens e adultos e ainda dissemina a

consciência ambiental.

Fotos: Divulgação
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Fábrica escola
O funcionamento da linha de montagem é simples. De um lado

está a matériaprima, fruto da doação de microcomputadores usados

por empresas, órgãos de governo e pessoas físicas. De outro ficam os

alunos, jovens e adultos interessados em novos conhecimentos, na

aquisição de experiência profissional e ainda na renda oferecida du

rante o curso de montagem e manutenção de computadores. Os

aprendizes devem ter idade mínima de 16 anos, ensino médio com

pleto ou em curso, ser morador das comunidades e passar por um

teste de seleção.

Cada curso tem a duração de três meses, durante os quais, má

quinas e pessoas passam por transformações significativas. Os equi

pamentos recuperados, em média uma em cada três máquinas (in

cluindo computadores e impressoras), são destinados a telecentros

comunitários e outros espaços públicos, como creches, escolas,

ONGs e instituições sem fins lucrativos. Já o lixo eletrônico, proveni

ente de equipamentos sem recuperação, é encaminhado a empresas

parceiras que realizam o processo especializado de reciclagem.

Mas as principais conquistas da Fábrica Verde são a inclusão social

e a disseminação da consciência ambiental. Gerolimich estima que

25% dos aprendizes estão inseridos ou atuando diretamente nesse

mercado de informática. “Muitos jovens têm seu próprio negócio na

comunidade, atuando como técnicos de montagem e manutenção.

Além disso, eles se tornam agentes de disseminação de uma nova

consciência ambiental”, avalia a superintendente.

Realizando sonhos
Para Bruno Alcântara, instrutor no projeto, o curso foi o impulso

inicial para a realização de um sonho. Ele ingressou na segunda tur

ma da Fábrica Verde, em fevereiro de 2012. “Fiz a inscrição porque

gostava mesmo da área. Na época eu até busquei fazer o curso por

conta própria, mas os preços me fizeram enterrar o sonho”, explica.

A oportunidade de frequentar o curso de montagem e manutenção

de microcomputadores e ainda ganhar R$ 120,00 por mês caiu como

uma luva para os planos de Bruno, que fez a inscrição e passou no

teste de seleção. “Entrei sem saber nada, mas com muito interesse.

Queria montar e desmontar computadores. E quando a gente tem

interesse, consegue tudo o que quer”, conta. Bruno ficou em segun

do lugar e lembra muito bem da sua nota. Os 9,8 lhe renderam o

convite para ser monitor na Fábrica. “Foi como continuar o curso.

Cada dia aprendia mais. Além disso, descobri que sou um bom pro

fessor. Tive turmas de jovens e idosos e todos gostavam de mim”.

Entrar para a Fábrica Verde foi apenas o primeiro impulso para o

garoto tímido da comunidade do Complexo do alemão. Com os R$

600,00 da bolsa de monitoria, Bruno fez um curso de operador de

câmera no Senac. Em seguida, surgiu a oportunidade de um curso de

audiovisual dentro da Fábrica. Hoje, Bruno é auxiliar de produção da

TV Verde, projeto que oferece formação em fotografia, produção,

edição e arte.

Produção e expansão
As turmas do projeto são trimestrais, reunindo 120 alunos que re

cebem uma bolsa mensal no valor de R$ 120 cada. A carga horária

total é de 112 horas, sendo 25 aulas técnicas, nove aulas de forma

ção integral e três palestras nas áreas de cidadania, empreendedoris

mo e educação ambiental.

Desde sua criação, mais de mil alunos já foram beneficiados. Por

ano, são formados 360 jovens e adultos. O projeto deu tão certo que

a terceira unidade entrou em funcionamento no início de junho de

2013 no Morro da Chacrinha. O que corresponde a um acréscimo de

120 novos beneficiados por ano.

O trabalho da Fábrica Verde vai além dos cursos. A cada edição, os

dois alunos mais destacados são convidados a se tornarem monito

res, com bolsa de R$ 600,00. “Também contamos com balcão de

empregos com empresas parceiras, para encaminhamento dos alu

nos às vagas no mercado de trabalho”, explica Rosana Sales, coorde

nadora das unidades da Fábrica Verde.

Segundo Sales, já foram recuperadas 200 mil máquinas desde o

início do projeto. Até fevereiro de 2013, foram contabilizadas 110

toneladas de resíduos eletrônicos destinados à reciclagem.

A ideia está em expansão e municípios como Itaguaí, Niterói e

Aracambi, no estado do Rio de Janeiro, e Içara, em Santa Catarina,

estão em estudo para a implantação do modelo. Recentemente, ins

talações da Fábrica foram visitadas também por representantes do

governo de Angola e coordenadores do projeto chegaram a ir ao país

africano para apresentar o modelo na Conferência Internacional so

bre Tecnologias Ambientais, preparando o terreno para a assinatura

de um termo de cooperação técnica com o Ministério do Ambiente

de Angola. É a Fábrica Verde entrando em uma nova fase de ativida

des: “a exportação de ideias”.

• Fábrica Verde Complexo do Alemão
Avenida Itaóca, 1961  Bonsucesso

• Fábrica Verde Rocinha
Estrada da Gávea, 486, Bl. 20 (Rua da Casa da Paz)

• Fábrica Verde Chacrinha
Rua Oscar Pimentel, 80

• Colégio Tereziano
Rua Marquês de São Vicente, 331  Gávea

• PUC/Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225  Edifício Cardeal

Leme  Gávea

• Escola Nova
Rua Major Rubens Vaz, 392  Gávea

• Condomínio Solar da Barra
Rua Vilena de Moraes, 240  Barra

• Escola EDEM
Rua Gago Coutinho, 14 – Laranjeiras

ONDE FAZER AS DOAÇÕES DO LIXO ELETRÔNICO
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O município de Casinhas tem menos de doze mi l habitantes e a grande
maioria vive na zona rural . Na sede, cerca de 500 casas espremem-se en-
tre morros e montanhas do agreste pernambucano. De longe, percebe-se

que tímida economia gira em torno do cultivo de fei jão, mi lho e hortifrutigranjei-
ros. "Mas as pessoas daqui ainda dependem muito da prefeitura para tudo. Mui-
tos sobrevivem dos programas de assistência do governo e o nosso desafio é mu-
dar essa real idade" , conta Marcos Lago, coordenador local do programa Cidades
Digita is, que está em fase de implantação na cidade.

Casinhas foi um dos 80 municípios com menos de 50 mil habitantes escolhidos
para o projeto-pi loto Cidades Digitais, do Ministério das Comunicações (MiniCom).
Implantado em 201 2, o projeto possibi l ita a modernização da gestão das cidades
com a implantação de infraestrutura de conexão de rede entre os órgãos públ icos
com o objetivo de melhorar a gestão e o acesso da comunidade aos serviços de go-
verno e à internet.

Os municípios são selecionados através de edital públ ico. No primeiro deles, 21 6
prefeituras se inscreveram e 80 foram selecionadas. Agora, em 201 3, quase duas mil
prefeituras concorreram, um crescimento que superou as expectativas do MiniCom.

"No projeto-pi loto foram investidos 40 mi lhões de rea i s do próprio min i sté-
rio. Nessa segunda seleção, serão investidos cerca de 1 00 mi lhões, com recur-
sos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Nesse momento, es-
tamos na fase de seleção dos novos mun icípios" , expl i ca Leandro Ol ivei ra , téc-
n ico do min i stério.

Para Lyg ia Pupatto, secretári a de Inclusão Dig i ta l do Min iCom, a inclusão do
projeto Cidades Dig i ta i s no PAC 2 consti tu iu uma excelente oportun idade para
a melhoria da gestão, dada a proxim idade que acaba se estabelecendo com o
Min i stério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). “Nossa expectativa
é chegar em 201 4 com a secretari a estruturada , em cond ições de apresentar

TEXTO ALDO MARANHÃO
DESIGN RÔMULO GERALDINO

Programa implementa recursos tecnológicos de gestão pública e
governança para pequenas cidades do país
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Muito em breve, quando Casinhas
tornar-se uma das primeiras
cidades digitais de Pernambuco,
com internet de graça para todos,
então iremos melhorar

Foto: Divulgação

mais resu l tados para a sociedade e de cumpri r a sua
missão" , expl i ca Pupatto, dando ênfase aos serviços
que acompanham a implantação do programa, j á
que as cidades recebem softwares para gestão dos
setores financei ro, tributário, de saúde e educação.

Mais cidadania, democracia e oportunidades
Tido como um marco na aproximação do governo

com o cidadão, o projeto Cidades Digita is, segundo
Pupatto, possibi l i ta não só melhorar a eficiência do
atendimento aos cidadãos, quando os primeiros mu-
nicípios começarem a dispor da infraestrutura em fun-
cionamento, como também criar uma rede dig ita l que
garanta maior transparência e participação da popula-
ção nas ações dos governos locais.

"Trata-se de algo mais que somente conectar as ci-
dades e interconectar prédios públ icos e prestar servi-
ços de comunicação. Tem um foco mais amplo ao
contribuir para inclusão digital por meio da moderni-
zação da gestão públ ica, da melhoria da qual idade dos
serviços prestados à população e também da promo-
ção do desenvolvimento cultural , educacional , social e
econômico de toda a sociedade" , anal isa a secretária
de Inclusão Digital do MiniCom.

Essa visão também está presente na outra ponta:
"A expectativa de ser uma cidade dig i ta l é grande
para nós. Vamos ter uma gestão dig i ta l , com os ser-
viços públ icos informatizados, vamos aumentar a
qual idade no atendimento e oferecer mais acesso l i -
vre. Quem sabe no futuro possamos ser um polo de
desenvolvimento de programas e serviços de rede?
Nossos jovens são capazes, nos só precisamos de
oportun idades”, conclu i .

Tecnologia em nuvem
O desenvolvimento das Cidades Digita is tem sido

um movimento crescente ao redor do mundo, e os
países que vivenciam essa prática tem apresentado
ganhos. É nesse ponto que o Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados (Serpro) ingressa com seu co-
nhecimento. "A empresa proverá a infraestrutura de
nuvem de serviço, baseando a solução na hospeda-
gem e suporte operacional das soluções que irão
atender ao programa. Desta forma, os municípios
contemplados irão usufruir de ambiente e conexão
para apoiar seu processo de gestão por meio das tec-
nologias da informação e comunicações" , expl ica o
assessor Aluysio Pinto.

Para ele, o serviço de nuvem poderá trazer a econo-
mia e o comparti lhamento necessários à viabi l idade do
programa, com possibi l idade de ampliar o número de

municípios atendidos. "Agregado a isso está a uti l ização de
software l ivre, sem pagamento de l icenciamento das solu-
ções disponibi l izadas, permitindo que todos os envolvidos
possam garantir a continuidade de suas soluções" , destaca.

Expectativas a parte, o sentimento de mudança atri -
buído ao acesso à Internet é universal e permite que mo-
radores de pequenas cidades como Casinhas sonhem com
o desenvolvimento. “Ainda não sabemos exatamente co-
mo vamos mudar essa real idade, mas sei que vamos. Hoje
só tem internet quem pode pagar uma conexão, ou ir pa-
ra o telecentro. Mas, muito em breve, quando Casinhas
tornar-se uma das primeiras cidades dig ita is de Pernam-
buco, com internet de graça para todos, então iremos
melhorar”, projeta Marcos Lago.

MARCOS LAGO
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